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ABSTRAK
Kegiatan penelitian kajian stok dan potensi sumberdaya ikan di perairan umum
daratan sebagai komponen pengelolaan perikanan berkelanjutan di Danau
Semayang Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu kegiatan penelitian
estimasi stok sumberdaya ikan di kawasan pengelolaan perikanan perairan umum
daratan (KPP-PUD) 436. Danau Semayang adalah sebuah danau yang berlokasi
di daerah aliran sungai Mahakam terletak di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kota
Bangun, Kecamatan Kenohan dan Kecamatan Wis semuanya di dalam Kabupaten
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Danau ini memiliki luas sekitar 13.000
hektare yang merupakan rawa banjiran terbesar di Kabupaten Kutai Kertanegara.
Penelitian mengenai stok ikan di Danau Semayang saat ini belum dilakukan
sehingga perlu diketahui kondisi stok ikan di perairan Danau Semayang untuk
pengelolaannya. Tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi stok terkini, potensi
produksi, potensi Lestari dan produktivitas hasil tangkapan ikan di Danau
Semayang. Metodologi yang digunakan adalah metode survey dengan
ngesek/ngesar untuk stok ikan dan alat untuk analisis kualitas air. Beberapa kajian
yang akan dilakukan pada penelitian ini antara lain : stok, Potensi Produksi Ikan
(PP), Potensi Lestari (PL) dan potensi perikanan, Jumlah Tangkapan yang
diBolehkan (JTB), Hasil tangkapan, dinamika populasi ikan, parameter lingkungan
dan aktivitas perikanan lainnya. Hasil penelitian Jumlah stok ikan di Danau
Semayang adalah 198 kg/ha. Potensi Produksi Ikan (PPI) berdasarkkan Chlorofil
a 131,7 kg/ha/tahun, Potensi Lestari (PL) Potensi Lestari (PL) untuk ikan Repang
74,25 kg/ha, ikan Biawan 113,85 kg/ha dan ikan Haruan 94,05 kg/ha. Jumlah
Tangkapan yang diperbolehkan (JTB) di Danau Semayang untuk Jumlah
Tangkapan yang diperbolehkan (JTB) untuk ikan Repang 59,43 kg/ha, ikan
Biawan 91,08 kg/ha dan ikan Haruan 75,24 kg/ha. Produktivitas hasil tangkapan
saweran rataan perhari berkisar antara 30,9 kg/hari – 90,5 kg/hari sedangkan alat
tangkap jaring rataan tangkapan perhari berkisar antara 8,65 kg/hari – 13,58
kg/hari. Parameter lingkungan (fisika, kimia dan biologi) perairan Danau
Semayang relatif masih cukup baik terutama untuk kehidupan organisme akuatik,
namun dengan semakin bertambahnya aktivitas manusia kondisi perairan Danau
Semayang terancam, aktivitas tersebut antara lain dari perkebunan, pertanian dan
limbah rumah tangga. Pengelolaan Danau Semayang dapat dilakukan seperti
adanya pengaturan penggunaan alat tangkap, cara penangkapan dan adanya
daerah konservasi, sehingga hasil tangkapan dapat terus optimum.
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PENDAHULUAN
Danau Semayang merupakan salah satu danau yang terdapat di Kabupaten Kutai
Kartanegara, tepatnya berada di Kecamatan Kota Bangun. Danau Semayang merupakan
salah satu tipe ekologi lahan basah (wet land) yang berada di Daerah Mahakam Tengah
(DMT). Daerah tersebut mempunyai ekosistem yang sangat beragam, baik secara spasial
maupun temporal. Sebagai bagian dari ekosistem sungai, daerah ini dicirikan oleh fluktuasi
air antara musim kemarau dan penghujan yang sangat bervariasi sepanjang tahun. Habitat
yang ada di sekitar Danau Semayang terdiri dari daerah lothik, yaitu alur sungai (rivers
channel) baik yang besar maupun yang kecil; daerah lenthik yaitu daerah rawa, dan danau
atau genangan yang semi permanen maupun permanen (Mustakim et al., 2010).
Dari hasil penelitian Yoga et al (2018) di sungai Mahakam nilai biomass ikan
mempunyai kisaran 51 kg/ha , dari hasil Penelitian Syarifah et al (2014) yang menunjukkan
bahwa estimasi kelimpahan di estuari Mahakam dengan metode akustik rata-rata sebesar
95.85 kg/ha, dan tertinggi di daerah Muara Berau dan Muara Kaeli di bagian utara sebesar
237.69 kg/ha, yang merupakan daerah penangkapan udang bintik dan udang brown. Dan
dari hasil penelitian Herlan et.al (2015) nilai Biomass ikan di Estuaria Brau mempunyai nilai
rata rata 1,3 Ton/km2. Untuk nilai potensi produksi perairan sungai Mahakam menggunakan
persamaan Lager huet’s (1983) yaitu menggunakan biomas ikan (standing stok) dimana
lebar sungai Mahakam berkisar 3.184,7m yaitu 56.43 kg/ha/tahun. Untuk nilai potensi
produksi di daerah lain dapat di lihat pada tabel 1.
Tabel 1. Potensi produksi berdasarkan chlorofil-a di KPP 436 tahun 2018
Potensi produksi (kg/ha/tahun)
Stasiun
Maret
Melak Ulu

Juli

Oktober

9,76

60,03

19,39

34,20

32,52

19,39

Penyinggahan

259,74

80,35

14,61

Danau Semayam (St 4)

259,74

622,96

122,24

Danau Semayam (St 5)

209,38

394,99

380,00

Danau Semayam (St6)

198,01

290,40

202,27

Danau Semayam (St7)

193,40

1,43

1,43

Danau Semayam (St8)

150,38

375,79

143,59

Muara pahu

Sumber : Yoga et al (2018)
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Tenggarong

28,18

159,39

20,02

Nilai
MSY
Anggana
37,81
115,71
37,81
yang
diperoleh di sungai Mahakam memgunakan analisa model Analitik yaitu dengan persamaan
rumus : MSY = 0.5 x Z x Standing Stock. Hasil yang didapat dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. NIlai MSY berdasarkan model analitik di Sungai Mahakam
Jenis Ikan
MSY

NIlai Z

Biawan

5,016

Haruan

2,18

Konstanta
0,5

Standing stock (B) (kg/ha)
51

0,5

127,91
51

55

Sepat siam

3,55

0,5

51

90,53

Baung

2,69

0,5

51

68,60

Sumber : Yoga et al (2018)

Dalam rangka penyelenggaraan riset dan pengembangan IPTEK Kelautan dan
Perikanan, arah kebijakan yang akan ditempuh antara lain adalah menyiapkan paket-paket
IPTEK yang dapat dimanfaatkan dalam sistem produksi kelautan dan perikanan, untuk
pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumberdaya dan lingkungan, utamanya teknologi
yang memenuhi kriteria produktif, ekonomis efisien dan ramah lingkungan dengan cara
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, memelihara daya
dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan. Tugas pokok dan
fungsi (TUPOKSI) Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan
(BRPPUPP) yaitu melaksanakan penelitian tentang pengelolaan sumberdaya perikanan
perairan umum daratan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi stok
(standing stok), potensi produksi ikan, potentsi lestari dan produksi hasil tangakapan di
Danau Semayang Kalimantan Timur. Harapan yang ingin dicapai adalah adanya
optimalisasi

pemanfaatan

perikanan

tangkap

agar

dapat

dimanfaatkan

secara

berkelanjutan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

TINJAUAN PUSTAKA
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Gambaran Umum
Danau Semayang adalah sebuah danau yang berlokasi di daerah aliran sungai
Mahakam terletak di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kenohan
dan Kecamatan Wis semuanya di dalam Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,
Indonesia. Danau ini memiliki luas sekitar 13.000 hektare yang merupakan danau terbesar
di Kabupaten Kutai Kertanegara. Danau Semayang berada di sebelah kiri sungai Mahakam
dan bersebelahan dengan Danau Melintang yang terletak disebelah kanan Mahakam.
Keanekaragaman hayati di lingkungan danau Semayang cukup tinggi, termasuk biota
perairan maupun terestrial, juga sumber daya air yang melimpah untuk berbagai aktivitas
masyarakat sekitar (Bappeda, 2010). Bisa dikatakan lingkungan Danau Semayang
merupakan zona yang memiliki kekayaan plasma nutfah yang melimpah dan wilayah
ekologis yang mempunyai nilai ekonomi potensial untuk berbagai kegiatan.
Danau Semayang juga berfungsi sebagai kegiatan perikanan, sarana tranportasi,
ekologi, pendidikan dan Pariwisata. Berbagai manfaat langsung dari Danau Semayang
adalah jalan pintas transportasi dari Kecamatan Kota Bangun ke Kahala. Dan tentu saja
sebagai daerah penangkapan ikan, budidaya mengunakan keramba (IFT Fishing, 2011).
Sedangkan Bappeda mencatat nilai guna langsung SDA Danau Semayang dari Akumulasi
Surplus kegiatan ekonomi meliputi kegiatan penangkapan ikan, budidaya keramba, dan
transportasi adalah sebesar 43,3 Milyar/tahun. Kontribusi dari nilai langsung SDA Danau
Semayang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan dengan persentase sebesar 57 %,
budidaya keramba 32 % dan 11 % dari kegiatan transportasi (Andi, 2010) di dalam
Wahyudewantoro (2014) .
Seiiring perkembangan beberapa laporan penelitian menyebutkan permukaan
Danau Semayang sekitar 65-75% tertutup vegetasi air seperti enceng gondok, kiambang,
kumpai, dan jenis gulma air lainnya. Tumbuhan air ini merupakan salah satu penyebab
terjadi pendangkalan karena mempercepat laju penguapan. Selain itu, pedangkalan yang
sangat cepat juga disebabkan oleh erosi dan mengalami kerusakan yang sangat parah
akibat sedimentasi (± 70 %). Bahkan kedalaman air tersisa hanya sekitar 0,5 - 2,3 meter
sedangkan ketebalan lumpur hingga 5 meter (Balitbangda, 2011 ; IFT Fishing, 2011).
Secara ototmatis kesemua permasalahan diatas berdampak terhadap populasi jenis-jenis
ikan yang mendiami Danau Semayang ditambah lagi dengan penangkapan yang intensif
mengunakan alat tangkap yang tidak selektif diduga menyebabkan penurunan populasinya
di perairan.
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Jenis Jenis ikan yang tertangkap di Danau Semayang memiliki keanekaragaman
cukup tinggi yaitu terdapat 48 jenis ikan dari 16 suku, dimana jumlah jenis yang paling
dominan ialah Cyprinidae 23 jenis, Bolontidae 5 jenis, Claridae dan Chanidae masing
masing 3 jenis (Tjakrawidjaja dkk., 2009). Ikan yang banyak tertangkap dan mempunyai
nilai ekonomis penting yaitu ikan gabus, betutu, belida, jelawat dan udang galah. Kegiatan
penangkapan ikan di Danau Semayang masih menggunakan alat tangkap tradisional.
Tetapi beberapa tahun terakhir ini muncul penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti
strum (aki/accu/genset), racun (potas atau sejenis racun pembasmi hama).
Analisis Stok dengan metode Akustik
Target Strenght
Menurut Foote et al. (1984) dalam Arnaya (1991), target strength dan hubungannya dengan
ukuran ikan dapat ditulis dengan persamaan:
TS = 20 Log L + A ............................................................................................. (1)
A adalah nilai TS untuk 1 cm panjang ikan (normalized target strength) dimana tergantung
dari spesies ikan. Khusus untuk ikan-ikan yang mempunyai gelembung renang (bladder
fish), hubungan linier tersebut sudah banyak diteliti dan diuji kebenarannya (Foote et. al.,
dalam Arnaya, 1991). Menurut Greene et al. (1991); Hewitt and Demer (1991) dalam
MacLennan and Simmonds (2005), untuk pendeteksian nilai TS pada plankton dapat
digunakan formulasi sebagai berikut:
TS = -127.45 + 34.85 log (L) ……………...............….....................................… (2)
Di mana L adalah ukuran panjang plankton dalam mm dan diukur pada frekuensi 120 kHz.
Satuan TS biasanya dinyatakan dalam bentuk Target Strength per kilogram (TSkg).

Scattering Volume
Distribusi ukuran dari nilai Sv pada berbagai frekuensi, digunakan TS sebagai akibat
perubahan fluktuasi acak dari sinyal. Range frekuensi harus cukup untuk mencakup tanda
batas atas dari sinyal. Frekuensi transisi k sekitar 2. Dimana k = 2π/λ dan satu adalah dimensi
tipikal dari target
Sv adalah determinan pada M frekuensi terpisah, ditulis sebagai fi untuk I = 1 ke M, kita
memerlukan ukuran linier untuk kalkulasi, yakni koefisien hamburan balik volume :
Sv = 10 (Sv/10) ............................................................................................ (3)

Pengukuran Sv Setiap aj, j = 1 ke N merepresentasikan beberapa interval dari ukuran.
Ukuran interval tidak harus tumpang-tindih tetapi mereka hampir berdekatan. Jika Fj adalah
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jumlah jenis scatterers setiap unit volume. Fj menggambarkan distribusi ukuran. Scatering
model meramalkan σbs satu target sebagai sebuah fungsi dari ka. Dengan begitu untuk
setiap ukuran dan frekuensi, kita mengetahui σij = σbs = ki.aj. Keadaan bagian teori integrasigema linier dimana Si adalah penjumlahan dari kontribusi dari semua sampel.
Si = ∑ σij Fj, di mana i = 1 ke M …...................................................................... (4)
(Greenlaw, 1979 dalam Mac Lennan and Simmonds, 2005). Keterangan : σ : adalah target
back scattering cross section

Metode Mark and Recapture/ Penandaan dan Tertangkap Kembali.

Hewan yang bergerak terutama yang bersifat sendiri/individualisa akan sangat susah untuk
dilakukan penghitungan jumlah populasinya. Hal ini dikarekan hewan jenis ini terkadang
bergerak mengitari, bergerak bersama dan juga bersembunyi pada saat tertentu. Untuk
menghitung jumlah absolute dapat digunakan metode mark-recapture methods yang dapat
memverifikasi secara efektif. Langkah yang digunakan dalam metode ini adalah:
a.

Kumpulkan sejumlah sampel yang berasal dari satu spesies (digunakan spesies yang
dominan tertangkap pada habitat tertentu).

b.

Gunakan tagging atau penanda yang tahan air pada bagian tubuh yang tidak
mengganggu pergerakan alamiah.

c.

Setelah pemberian tanda (tagging) tebarkan kembali ikan yang ditandai, sebaiknya
dilakukan pada dekat lokasi ikan yang tertangkap.

d.

Setelah penebaran, dibiarkan beberapa saat agar ikan kembali kepada populasi
keseluruhan dan dianggap populasi telah bercampur (recover).
e. Untuk mengestimasi ukuran populasi dilakukan penangkapan kembali pada ikan
yang telah ditandai pada hari berikutnya (hari kedua/ dapat ditentukan selanjutnya).

f.

Asumsi pada metode mark-recapture adalah proporsi dari individu yang ditandai

dan tertangkap pada kedua kali, sebagai bentuk dari bagian ikan dari keseluruhan populasi.
Dapat digambarkan pada persamaan:
𝐑
𝐒

=

𝐌
𝐍

……………………………………………………………(5) atau

𝑵=

𝑴∗𝑺
𝑹

……………………………………………………………(6)

Dimana :
M
= Jumlah ikan yang di tandai dan dilepaskan
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N

= Ukuran populasi

R

= Jumlah ikan bertanda yang tertangkap kembali pada hari kedua

S

= Jumlah ikan bertanda yang tertangkap pada hari kedua (bertanda dan tidak)

Mark-recapture metode merupakan metode estimasi populasi yang sangat simple, dan
kalkulasinya cukup dapat meyakinkan, akan tetapi tetap tergantung dari beberapa asumsi
yang perlu diperhatikan. Beberapa asumsi yang perlu diperhatikan adalah:
a.

Individu yang di tandadi memeiliki kemungkinan dari kesuksesan hiduo yang
sama dalam populasinya. Yaitu dengan baik menentukan metode tagging yang
sesuai dari instrument tagging dan penempatannya.

b.

Kelahiran dan kematian tidak berpengaruh pada status populasi. Artinya tidak
dilakukan penangkapan kembali pada masa dimana terdapat asumsi sudah ada
recruitmen baru, dimana terbentuk populasi lain.

c.

Migrasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap waktu tebar dan waktu
tangkap kembali. Apabila waktu penangkapan terlalu lama, maka diasumsikan
ada sejumlah populasi yang dating atau yang meninggalkan area, sehingga
populasi awal tidak terukur kembali.

d.

Asumsikan bahwa spesies yang di lepaskan kembali telah bercampur sempurna
dengan populasi awalnya. Bedakan setiap spesies pada sifat pergerakannya.

e.

Penandaan tidak lepas dari individu yang ditandai. Apabila ini terjadi maka
penilaian dapat menjadi underestimate.

f.

Tingkat recapture yang cukup tinggi dapat mendukung estimasi pengukuran.
Lincoln-Peterson dapat memberikan penilaian berlebih khususnya pada jumlah
spesies yang tertangkap pada nilai yang kecil.

g.

Pada kasus (f) sering terjadi dikarenakan susahnya mengenerate hasil
tangkapan yang mecukupi pada populasi yang besar. Untuk mengatasi hal
tersebut maka sebagian besar ecologist melakukan multiple penandaan dan
penangkapan kembali, dengan Schnabel index untuk mengestimasi populasi.
Sehingga persamaan Lincoln-Peterson menjadi:
𝑁=

∑𝑚
𝑖=1 𝑀𝑖 ∗𝐶𝑖
∑𝑚
𝑖=1 𝑅𝑖

……………………………………(7)

Dimana :
Mi

= Jumlah total dari spesies yang terangkap pada waktu sebelumnya (i)

Ci

= Jumlah spesies yang tertangkap pada waktu tertentu (i)
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Ri

= Jumlah speies yang ditandai yang tertangkap pada waktu tertentu (i)

Total Removal Method (Rawa Banjiran) (Welcomme, 1983 dan Zamora et al, 1996)
Metode ini adalah salah satu metode estimasi stok dengan cara menghitung total dari
seluruh individu dari seluruh spesies yang tertangkap pada suatu lokasi yang terukur. Pada
dasarnya metode ini digunakan digunakan untuk lokasi yang sempit, berarus dan sampel
yang dapat diperoleh dengan memblock suatu wilayah menggunakan alat seperti barier
atau jaring. Pada awalnya metode ini perlu dilengkapi dengan aktivitas electrick fishing dan
juga racun (poison). Penggunaan racun digunakan dengan racun yang mudah ternetralisir
seperti potassium permanganate.
Beberapa studi menyarankan penggunaan ini adalah dengan menambahkan aktivitas
electrofishing. Electrofishing dilakukan pada daerah perairan yang dangkal dengan voltase
rendah, pada umumnya 200-350 V, dan 2-3 A. Metode yang dilaksanakan adalah:
1.

Pada saat sebelum melakukan electrofishing menggunakan barier/ net dilakukan
terlebih dahulu pada ikan (area) yang bebas. Data yang diambil adalah jumlah yang
tertangkap (N), berat setiap individu (W). Ikan hasil tangkapan dapat direlease kembali
setelah sampling keseluruhan selesai.

2.

Sampling dengan barier/net dilakukan pada hari setelahnya dengan mengacu pada
catch depletion method, dimana estimasi dari kemungkinan maksimum (N) dan
kemungkinan tertangkap (P) yang diperoleh untuk setiap spesies secara terpisah.
Densitas diestimasi sebagai rasio total tangkapan pada rata-rata kemungkinan
tertangkap dari setiap spesies.

3.

Estimasi standing stock (SC) dapat diperoleh dengan persamaan :
SC = (Bt*Ct) + Bc (N-Ct) ……………………………………………….(8)

Dimana Bt merupakan total dari berat ikan yang tertangkap, Ct adalah total jumlah individu
yang tertangkap, sedangkan Bc (N-Ct) diperoleh dari standing stok dari ikan yang tidak
tertangkap, yaitu diperoleh dari mengalikan jumlah individu dan berat rata-rata ikan yang
tertangkap pada electrofishing sebelumnya.
Metode Ngesek/ Ngesar, yaitu dengan menggunakan alat tangkap sapuan sederhana
pada perairan dangkal, sehingga ikan terdesak pada satu lokasi dan mudah ditangkap.
Selanjutnya dihitung luasan yang disapu.
TUJUAN DAN KELUARAN
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Tujuan
Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :
 Mengetahui kondisi stok (standing stok) terkini Danau Semayang Kalimantan Timur
 Mengetahui Potensi Produksi Perikanan di Danau Samayang Kalimantan Timur
 Mengetahui Potensi Lestari dari perairan di Danau Semayang Kalimantan Timur
 Mengetahui Produksi Hasil Tangkap Ikan di Danau Semayang Kalimantan Timur
Keluaran
Adapun output yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah :
 Data dan informasi mengenai kondisi stok (standing stok) terkini di Danau Semayang
Kalimantan Timur
 Data dan informasi mengenai potensi produksi perikanan di Danau Semayang
Kalimantan Timur
 Data dan informasi potensi lestari dari perairan di Danau Semayang Kalimantan Timur
 Data dan Informasi produksi hasil tangkap di Danau Semayang Kalimantan Timur

METODOLOGI
A. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian akan dilakukan Danau Semayang Provinsi Kalimantan Timur (Gambar 1).
Penelitian akan dilaksanakan dengan pendekatan pengumpulan data primer dan data
sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran pustaka dan hasil penelitian
yang relevan dari instansi terkait (Dinas Perikanan dan Kelautan terkait, Bappeda, BLH dan
Perguruan Tinggi). Penentuan stock yang ada sangat terkait erat dengan tipe habitat yang
ditemui pada lokasi penelitian. Lingkup kegiatan meliputi kajian/analisa parameter fisika,
kimia dan biologi perairan, Biologi ikan serta penangkapan yaitu potensi dan kajian stok
dengan wilayah kerja adalah Danau Semayang Kalimantan Timur. Pelaksanaan kegiatan
penelitian akan melibatkan para peneliti yang mempunyai keahlian di bidang manajemen
sumberdaya perairan, dinamika populasi ikan, ekologi perairan, biologi perikanan dan
penangkapan.
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Gambar Peta Lokasi Penelitian Di Danau Semayang
Metode Pengumpulan Data
Lokasi Penelitian Danau Semayang Provinsi Kalimantan Timur. Survei dilakukan
sebanyak dua kali yaitu bulan Juli dan Oktober 2020 untuk pengambilan sampel dan
analisis di laboratorium. Penentuan stasiun pengambilan contoh ditentukan berdasarkan
karakteristik tipe habitat Danau Semayang dimana ditetapkan 7 stasiun pengambilan
sampel Tabel 1 dan Gambar 2. Data lingkungan perairan meliputi data parameter fisika,
kimia dan biologi, sampel dianalisa menggunakan buku petunjuk yang dikemukakan oleh
APHA (1981). Parameter fisika yang diukur yaitu: temperatur, kecerahan, kedalaman dan
daya hantar listrik. Parameter kimia yang akan diambil yaitu: pH, DO, dan Alkalinitas.
Parameter biologi yang akan diambil yaitu makrozoobentos, plankton dan chlorofil-a.

Tabel 1. Stasiun pengamatan penelitian di Danau Semayang
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STASIUN

LOKASI

KOORDINAT

KETERANGAN

S 0°13’29’’

 Salah satu daerah
suaka
perikanan
yang dekat dengan
danau
semayang,
bila saat musim
banjir air dari daerah
suaka
akan
menyatuh dengan
air danau.
 Sumber
airnya
terkoneksi dengan
sungai
Mahakam
dan sungai pelah
dan di daerah suaka
banyak
ditumbuhi
tanaman air seperti
enceng
gondok,
rumput kumpei, kayu
duri, teratai dll.

Reservat
E 116°34’19”
Hakang

S 0°14’09’’
Muara
Pelah

E 116°33’59”

Merupakan
daerah
muara sungai yang
terkoneksi
langsung
dengan
sungai
Mahakam, air sungai
Pelah
yang
keluar
menuju
sungai
Mahakam aliran airnya
cukup deras
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S 0°14’44’’
Pelah
lama

E 116°32’07”

S 0°13’17’’
E 116°29’45”

Tengah

S 0°13’02’’

Danau

E 116°26’45”

Merupakan
daerah
pertemuan antara air
danau dengan sungai
Pelah dan lokasi stasiun
banyak di
tumbuhi
enceng gondok dan
tanaman air lainnya

Daerah pinggiran danau
dan bagian dari daerah
teluk
dimana lokasi
tersebut
merupakan
daerah oprasional alat
tangkap sawaran, jaring
dan di daerah pinggiran
stasiun
banyak
di
tumbuhi tanaman air

Daerah tengah danau
dengan kedalaman air
2,7 meter dan tidak ada
aktivitas penangkapan
ikan disana
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S 0°11’19’’
Desa
E 116°27’26”
Semayang

S 0°16’06’’
Desa
E 116°24’36”
Melintang

Daerah pertemuan air
danau
dengan
air
sungai
itam
(inlet
danau),
di
pinggir
stasiun
banyak
di
tumbuhi tanaman air
seperti enceng gondok

Daerah pertemuan air
danau
dengan
air
sungai Melintang yang
merupakan
sungai
penghubung
antara
danau melintang dan
danau
Semayang,
warna air hitam dan
daerah pinggir stasiun
banyak di
tumbuhi
tanaman air seperti
enceng gondok dan
rumput kumpai
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Gambar 2. Stasiun pengambilan sampel di Danau Semayang 2020.
Adapun beberapa langkah dalam penentuan stock dan potensi mengacu pada metode
dibawah ini :
1. Standing Stock
Ngesek/ Ngesar, yaitu dengan menggunakan alat tangkap sapuan sederhana pada
perairan dangkal, sehingga ikan terdesak pada satu lokasi dan mudah ditangkap.
Selanjutnya dihitung luasan yang disapu.
2. Potensi Produksi
Besarnya potensi produksi ikan di danau diestimasi berdasarkan metode atau rumus
Almazan and Boyd in Boyd (1990), yaitu:
Y = 1.43 + 24.48Xc – 0.15Xc2
Dimana:
Y = Potensi produksi ikan (kg/ha/tahun)
Xc

= Chlorophyll-a (mg/m3)
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Parameter Kualitas Perairan :
Tabel 2. Parameter Pengamatan Fisika, Kimia dan Bilogi Perairan di Danau Semayang
No

Parameter

Satuan

Metode/ Instrument

Fisika Perairan
3.

1.

Suhu perairan

o

Termometer

2

Suhu Udara

o

Termometer

3

Kedalaman

Meter

Deep Sounder

4.

Conductivity (DHL)

μhos/cm

Conductivity meter

5.

Kecerahan

cm

Piring secchi

C (celcius)
C (celcius)

Kimia Perairan
1

pH

unit

pH meter/ pH indikator

2

Oksigen terlarut

mg/L

Titrasi winkler/ DO meter

3

Alkalinnitas

mg/L

Titrasi indikator bromocresol green

4

Total Phospat

mg/L

Spectrofotometer

Asam

Ascorbat

dengan destruksi
5

Chlorophyll-a

Kg/ha/tahun Almazan and Boyd in Boyd (1990

6

Nitrit

Mg/l

Spectrophoto metric.

Biologi Perairan
1.

Plankton*

ind/L

Microscope

2.

Benthos*

Kg/m2

Microscope dan transect
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Potensi Lestari (MSY)
Untuk menghitung MSY, Upaya Optimum dan Tingkat Pemanfaatan, data statistik yang
diperlukan adalah:
1) Produksi jenis-jenis ikan.
2) Produksi jenis ikan per-jenis alat tangkap.
3) Jumlah dan jenis alat tangkap.
-

Menghitung Produksi Total Tahunan

Jika semua jenis ikan sudah dapat dikelompokkan ke dalam ‘species group’ seperti pelagis
kecil, demersal dan lain-lain, maka produksi tahunan kelompok jenis ikan tersebut dapat
diperoleh melalui penjumlahan biasa.
-

Menghitung ‘Fishing Power Index’ (FPI)

Dari tabel Produksi jenis ikan per-jenis alat tangkap dapat dihitung hasil tangkapan per-unit
alat (C/A) untuk tahun tertentu. Alat tangkap yang mempunyai angka C/A yang tertinggi
dinyatakan sebagai alat tangkap standar, dimana nilai FPI = 1,00. Nilai FPI alat tangkap
lainnya dikonversi ke nilai FPI yang tertinggi tersebut.
Alat
Tangkap

Produksi
(C)

Jaring
Jala
dst

Ʃ Alat
C/A FPI Catatan
(A)
Alat tangkap dengan C/A tertinggidiberi
indeks FPI=1. Alat lain dikonfersi kedalam
alat tangkap ini dengan membagi C/A alat
lain tersebut dengan alat tangkap dengan
C/A yang tertinggi
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- Menghitung Total Upaya (Total Effort)
Total Upaya
Alat Tangkap

FPI

2015

2017

Ʃ Alat f

Ʃ Alat

f

Jaring
Jala

Total Effort
Nilai effort (f) diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah alat (Jumlah Alat) dengan FPI.
Total effort tahunan adalah penjumlahan dari nilai effort dari alat tangkap yang digunakan.
- Menghitung MSY dan Upaya Optimum
Langkah berikutnya adalah menghitung CPUE tahunan yaitu dengan membagi Total
produksi ikan (demersal, pelagis dsb.) dengan Total Effort tahunan.
Tahun

Produksi

Total Effort

CPUE

2014
2015
2016
2017
2018
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Langkah terakhir adalah menghitung persamaan regresi antara CPUE tahunan
dengan total effort tahunan.
Model Linier – Schaefer
Menurut model tersebut hubungan antara CPUE (c/f) dengan total effort mengikuti
persamaan regresi : Y = A – b X , dimana: Y = C/f, dan X = f.
Prosedur pendugaan MSY diperoleh melalui perhitungan berikut.

Menurut model Schaefer: C/f =a – bf →C = af - bf 2. Pada titik effort maksimum (Fmax),
maka hasil tangkapan akan menjadi Nol. C = af – bf 2 = 0; Jika demikian pada titik
tersebut a = bf; atau f = a/b. Pada Catch maksimum (MSY), maka tingkat effort (Fopt)
berada pada setengah tingkat effort maksimum (1/2 . a/b = a/2b).
Dengan memasukkan nilai a/2b ke persamaan regresi :
C = af – bf 2, menjadi → C = a. a/2b – b (a/2b)(a/2b) atau → C = a2/2b – a2/4b atau →
C = 2a2/4b – a2/4b, sehingga dengan demikian maka Cmax atau MSY menjadi :
MSY = a2/ 4 b dan f opt = a/2b
Model Eksponensial - Fox
Rumus Model Eksponential Fox : MSY = - (1 / b) * e (A-1) dan f opt = 1/b
Akan sangat baik jika nilai MSY dan effort optimum tersebut juga dihitung kisarannya,
sehingga dapat diketahui ‘upper limit’ dan ‘lower limit’ -nya
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Tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan dapat diperoleh dengan membagi : ( Produksi /
MSY ) yang biasa dinyatakan dalam persen (%).
Analitik Model
Pertumbuhan
Sparre

dan

Kapuscinski
konstanta

ikan

dapat

Venema
et

al.,

dihitung

(1998);
(2012),

pertumbuhan

(K).

dengan

Jackson
dengan
Analisis

dan

Model

Von

Bertalanffy

Harvey (1997);

menentukan
parameter

panjang

menurut

Essington
infinitiy

pertumbuhan

(2001);

(L∞)

dan

menggunakan

program FISAT-II.
Lt = L (1 – e –k(t-to))
Keterangan: Lt = panjang ikan (mm) pada waktu t
L = panjang infinitif (mm)
K = koefisien pertumbuhan
t = umur ikan
Nilai L∞ dan K didapatkan dari hasil penghitungan dengan metode ELEFAN
1 yang terdapat dalam program FiSAT II. Untuk menduga umur teoritis pada saat
panjang ikan sama dengan nol (t0), digunakan persamaan empiris Pauly (1984)
diacu dalam (Sparre dan Venema, 1998), yaitu:
Log (-t0)= -0.3922 – 0.2752 log L∞ - 1.036 log K
Pendugaan

laju

mortalitas

total

(Z)

dihitung

dengan

menggunakan

metode

kurva hasil tangkapan yang dikonversi ke panjang (Spare dan Venema, 1998)
dan menggunakan rumus Beverton dan Holt (1957):

Keterangan :
K = indeks kurva pertumbuhan Von Bertalanffy
L∞ = panjang infinity
L = rata-rata panjang ikan dalam kelompok umur tertentu
Lc = panjang ikan pertama tertangkap alat
L’ = panjang ikan terkecil dalam sampel dengan jumlah sudah dapat
diperhitungkan/representative
Pendugaan parameter mortalitas alami ( M ) berdasarkan persamaan empiris Pauly (1984)
yaitu:
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Log ( M) = - 0, 0152 – 0,2790 Log (L ) + 0,6543 Log ( K ) + 0, 4634 Log ( T)
Keterangan: M = mortalitas alami/tahun
L∞ = panjang infiniti (mm)
K = koefisien pertumbuhan/tahun
T = suhu rata-rata tahunan
Mortalitas penangkapan (F) dihitung menggunakan rumus:
F=Z–M
Mortalitas total, alami, dan mortalitas eksploitasi dianalisis menggunakan perangkat lunak
FiSAT II, sedangkan mortalitas total selain dianalisis dengan FiSAT II, juga dihitung
menggunakan rumus Beverton and Holt. Laju eksploitasi (E) dihitung berdasarkan
perbandingan nilai mortalitas akibat penangkapan (F) terhadap nilai mortalitas total (Z):
E =F/Z
Analisis pola rekrutmen/R (penambahan baru) menggunakan perangkat lunak FiSAT II
Untuk menghitung MSY, Upaya Optimum dan Tingkat Pemanfaatan yaitu :

MSY = 0.5 . Z . B

Keterangan : Z = Total Mortalitas dan B = Nilai Standing Stock.
Untuk menghitung nilai JTB = 80 % . MSY.

4. Produksi Hasil Tangkapan ikan

a. Yaitu penentuan produksi hasil tangkapan hasil tangkapan berbagai alat tangkap yang
dilakukan oleh nelayan enumerator. Dipilih beberapa orang enumerator dari nelayan
dengan satu atau lebih alat tangkap. Data yang dikumpulkan dari enumerator adalah:
1) Jumlah usaha menangkap (haul/ trip) per hari, per minggu dan perbulan
2) Alat tangkap yang digunakan dan berapa unit alat yang digunakan.
3) Jenis ikan yang diperoleh dan berapa jumlahnya
4) Jumlah total ikan hasil tangkapan per trip hari, minggu dan bulan

Laporan teknis 2020

19

b. Data sekunder dinas dan data-data penangkapan ikan lain yang bersesuaian. Data yang
dibutuhkan adalah data dinas berupa produksi ikan 5 – 10 tahun kebelakang,
berdasarkan lokasi, alat tangkap dan jenis ikan yang ditangkap. Jenis ikan yang
dipasarkan guna melihat trend produksi ikan yang dihasilkan dalam satu daerah.
Analisis data sampel air dianalisis di Laboratorium Kimia BRPPUPP. Data fisika-kimia
perairan yang diperoleh akan ditabulasikan kemudian diuraikan secara deskriptif dan
disajikan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain-lain. Sample ikan di ukur panjang dan berat
dan ikan kemudian dianalisis dengan FISAT II.
Analisis plankton dan bentos dilakukan untuk menentukan kelimpahan, indeks
keanekaragaman, indeks keseragaman dan indeks dominansi.
Kelimpahan Plankton dihitung dengan menggunakan metode Sedweight – Rafter Counting
(APHA, 2005) :

N  n x

A
C
1
x
x
B
D
E

Dimana :
N = Jumlah total zooplankton (sel/l).
n = Jumlah rataan individu per lapang pandang.
A = Luas gelas penutup (mm2).
B = Luas satu lapang pandang (mm2).
C = Volume air terkonsentrasi (ml).
D = Volume satu tetes (ml) dibawah gelas penutup.
E = Volume air yang disaring (l).
Untuk

mengetahui

nilai

keanekaragaman

jenis

dicari

berdasarkan

indeks

keanekaragaman Shannon (H’)/ Poole (1974) dengan Rumus :
H’ = - ∑ (ni/n) ln (ni/n)

atau

H’ = - ∑ pi ln pi

H’ = Indeks keanekaragaman Shannon
ni = Jumlah individu jenis ke i
n = Jumlah individu semua jenis
pi = ni/n
Berdasarkan pada indeks Shannon-Wiener dapat dikelompokkan kondisi keragaman
lingkungan perairan sebagai berikut:
H’ < 1

: Keanekaragaman rendah

1 < H’< 3

: Keanekaragaman sedang

H’ > 3

: Keanekaragaman tinggi
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Indeks keseragaman (Odum, 1993), dihitung dengan

membandingkan

indeks

keanekaragaman (H’) dengan nilai maksimumnya (H’ maks):

E

H'
H ' maks

Dimana :
H’ maks = Nilai keanekargaman maksimum (log 2 S)
E = indeks keseragaman
H’ = Nilai indeks keanekaragamn
s = jumlah seluruh spesies
Dengan kriteria :
E ~ 0 = Terdapat dominansi spesies
E ~ 1 = Jumlah individu tiap spesies sama
Dari perbandingan tersebut maka akan dapat suatu nilai yang besarnya antara 0 dan 1.
Semakin kecil nilai E menunjukkan semakin kecil pula keseragaman populasi spesies.
Semakin besar nilai E, menunjukkan keseragaman populasi yaitu bila jumlah individu setiap
spesies dapat dikatakan sama atau tidak jauh beda.
Sedangkan dominansi dihitung berdasarkan pada indeks Simpson (Simpson dalam
Odum, 1993), yaitu:

 ni 
D   
N

2

di mana:
D = indeks dominansi Simpson
ni = jumlah individu tiap spesies
Nilai indeks Dominansi (D) dan berkisar antara 0 sampai dengan 1, nilai D yang
mendekati 0 menyatakan bahwa tidak ada jenis yang mendominansi atau struktur
komunitas dalam keadaan stabil dan nilai D mendekati 1 menandakan bahwa terdapat jenis
yang mendominansi atau terjadi tekanan ekologis sehingga menyebabkan kondisi struktur
komunitas yang labil.
Pengukuran dan Analisis Kualitas Air
a.

Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen)
pengukuran oksigen dengan metode titrasi, yaitu dengan mereaksikan molekul
oksigen dengan larutan pengoksidasi (Mn 2+), dan selanjutanya diikat dengan perekasi
Oksigen yaitu KOH dan NaOH. Oksigen yang telah terikat, dipecah kembali ikatannya
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dengan penambahan Asam pekat (H2SO4), kemudian diberikan indikator amilum
hingga berwarna biru. Larutan campuran dititasi dengan larutan NaTiosulfat 0,025 N
hingga berwarna bening.
b.

Suhu
Pengukuran suhu air dilakukan dengan menggunakan alat bantu termometer
digital terkalibrasi. Termometer dicelupkan kedalam air (permukaan), ditunggu sekitar
±2 menit atau sampai penunjuk angka stabil, dan catat hasil pengukuran.

c.

Kedalaman
Pengukuran kedalaman dilakukan menggunakan alat bantu deep sounder.
Prinsip kerja adalah alat deep sounder menembakan gelombang suara kedasar
perairan, dan gelombang akan dipantulkan balik dan ditangkap sensor. Nilai
kedalaman diperoleh pada layar tertera pada alat dalam satuan meter dan feet.

d.

Kecerahan
Pengkuran kecerahan dilakukan dengan bantuan alat piring sechi (sechi disk).
Piringan sechi merupakan lempengan berbentuk bundar/ cakram dengan dua warna
hitam dan putih yang membagi 4 bagian secara berselang-seling. Piringan sechi
dimasukan kedalam air dan diturunkan sampai dengan warna piringan hitam-putih
mulai tidak nampak. Kedalaman pada titik tersebut diukur dengan meteran dan nilai
kecerahan dicatat dengan satuan meter atau centimeter.

e. pH
Uji pH menggunakan alat pH meter sesuai dengan SNI 06-6989.11-2004.
Prinsip kerja pengukuran ini adalah pengukuran pH berdasarkan pengukuran aktifitas
ion hidrogen secara potensiometri/ elektrometri dengan menggunakan pH meter.
f.

Conductivity (DHL)
Daya hantar listik (Conductivity) adalah sifat dari perairan yang melarutkan dan
berikatan dengan berbagai mineral, yang dapat menghantarkan sejumlah listrik akibat
perpindahan masa dari anion (+) ke kation (-) dan sebalikanya. Perbedaan nilai ini
diakibatkan adanya perbedaan konsentrasi mineral dalam perairan dan juga jenis
mineral yang dikandungnya.

Analisa Laboratorium
_

g. Nitrit (NO2 N)
Analisa

nitrit

dalam

air

dilakukan

berdasarkan

uji

nitrit

secara

spectrophotometer metode sulfanilamide (SNI 06.6989.9-2004). Metode ini digunakan
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_

untuk penentuan nitrit, NO2 N dalam air dan air limbah secara spektrofotometri pada
_

kisaran kadar 0,01 mg/L sampai dengan 1,00 mg/L NO 2 N. Prinsi kerja adalah nitrit
dalam suasana asam pada pH 2,0 – 2,5 akan bereaksi dengan sulfanilamid (SA) dan
N- (1-naphthyl) ethylene diamine dihydrochloride (NED dihydrochloride) membentuk
senyawa azo yang berwarna merah keunguan. Warna yang terbentuk diukur
absorbansinya secara spektrofotometri pada panjang gelombang maksimum 543 nm.
h. Total Phospat
Pengujian total phospat dilakukan dengan mendestruksi fosfat yang terikat
pada sedimen/ padatan dengan asam kuat. Sampel direaksikan dengan pereaksi
campuran, dan diberikan pewarna oksidator yaitu asam askorbat hingga berwarna
kuning dan diukur pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 880 nm.
i.

Ortho Phospat
Ortho Phospat merupakan phospat bebas yang terlarut dalam air, dalam
pengujiannya tidak diperlukan perlakukan destruksi untuk pemaksa lepasan molekul
phospat. Sampel direaksikan dengan pereaksi campuran, dan diberikan pewarna
oksidator yaitu asam askorbat hingga berbawarna kuning dan diukur menggunakan
spectrofotometer pada panjang gelombang 880 nm.

j.

Chlorofil – a
Phytoplankton yang terdapat diperairan dikonsentrasikan dengan filtrasi melalui
membrane filter. Pigment yang terkandung dalam phytoplankton diekstrak dalam
acetone menggunakan centrifuge dengan kecepatan 2000 – 3000 rpm. Konsentrasi
klorofil ɑ ditentukan dengan menggunakan spektrophotometri pada dua panjang
gelombang 665 nm dan 750 nm.

k. Total Alkalinitas
Alkalinitas merupakan besarnya kemampuan badan perairan menahan
sejumlah asam yang masuk dari luar (buffer sistem). Pengujian parameter ini dengan
menambahkan sejumlah asam kuat pada konsentrasi rendah secara titrasi dengan
memperhatikan perubahan warna akibat penambahan indikator metil red, atau
bromocresol green. Perubahan dengan metil red merubah warna orange menjadi
merah tembaga, sedangkan dengan indikator bromocresol green merubahn warna
hijau menjadi kuning.
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HASIL YANG DIHARAPKAN
Penerima Manfaat
Direktorat Jenderal Sumberdaya Ikan (Subdirektorat.Perairan Umum Daratan)


Pemda setempat (DKP Provinsi Kalimantan Timur, DKP Kabupaten Kutai Kartanegara



Nelayan dan masyarakat sekitar di Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur



Perguruan Tinggi Negeri dan PTS terkait di Kalimantan Timur



Peneliti Bidang Perairan Umum Daratan (2 buah karya ilmiah KTI)

Aspek strategis
Penelitian ini bersifat survei-eksploratif yang bersifat menganalisis data enumerator
dan karakteristik lingkungan (fisika, kimia, biologi) perairan dan beragam spesies
ikan,sebagai bahan informasi dasar untuk pengelolaan di bidang perikanan dengan
pendekatan pengelolaan ekologis. Pengelolaan mencakup adanya daerah konservasi
sehingga pada akhirnya kegiatan perikanan yang ada tidak merusak atau sejalan dengan
kegiatan konservasi yang dilakukan. Pelestarian dilakukan supaya sumber daya alam yang
ada dapat terus dimanfaatkan sejalan dengan pembangunan dan juga dapat meningkatkan
taraf hidup nelayan.
PELAKSANA PENELITIAN
No

Nama Lengkap

Pendidika
n/ jabatan
Fungsiona
l
S1/Peneliti
Madya

Disiplin
Ilmu
Stok
ikan

Jabatan
dalam
Penelitian

Alokasi
Waktu Jam/
minggu

Unit Kerja

Penanggung
jawab

10 OB/ 5 jam
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FAKTOR KEBERHASILAN DAN RESIKO
Faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian
sasaran kegiatan penelitian ini antara lain: akses ke lokasi penelitian dapat dijangkau
dengan sarana transportasi kendaraan darat dan air, metoda penelitian, pengamatan
lapangan dan sampling percobaan penangkapan sudah pernah dilakukan, koordinasi dan
kerjasama dengan petugas Dinas kelautan dan perikanan untuk Provinsi Kalimantan Timur
sudah pernah dilakukan.
Sedangkan faktor–faktor sebagai resiko yang dapat menghambat pelaksanaan
kegiatan dan pencapaian sasaran antara lain : panjang dan luasnya cakupan nya área yang
harus diteliti dan waktu yang terbatas.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dan Informasi
Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui kunjungan ke institusi terkait di
wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Data dan informasi diperoleh melalui wawancara,
diskusi pengumpulan data statistik, laporan hasil penelitian dan laiinya. Selain itu kunjungan
juga untuk menjalin silaturahmi dan mengetahui program yang dilakukan institusi tersebut
yang berhubungan dengan Danau Semayang. Beberapa Institusi yang dikunjungi adalah
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Samarinda dan Dinas Kelautan dan Perikanan
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (Gambar 3).

a

b

Gambar 3. (a) Dinas Kelautan dan Perikanan Tenggarong, (b) Dinas Kelautan dan
Perikanan propinsi Samarinda Kalimantan Timur.
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Samarinda dan Tenggarong
Tim penelitian berkunjung ke Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Samarinda
adalah koordinasi dalam rangka pelaksanaan survey dan pengambilan data di Danau
Semayang. Selain itu Tim juga mengharapkan adanya bantuan satu orang penyuluh atau
tenaga sebagai pemandu setempat untuk memudahkan pengambilan data. Kegiatan ini di
sambut oleh kedua Ka.Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Samarinda dan Tenggarong.
Tujuan dari tim penelitian adalah untuk mendapatkan informasi dan kondisi penelitian terkini
mengenai status dan gambaran dari perikanan Danau Semayang khususnya. Wilayah
Kawasan pengelolaan perikanan (WPP -PD 436) mencakup seluruh wilayah Kaltim. Dalam
hal ini Danau Semayang merupakan salah satu nya perairan rawa banjiran yang menjadi
perhatian dan pilihan dalam penelitian BRPPUPP. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan
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lima parameter utama yaitu standing stock, potensi produksi perairan, hasil tangkapan
lestari, produksi hasil tangkapan, dan nilai eksploitasi dari spesies dominan dan ekonomis
penting.
Diharapkan dalam kegiatan riset BRPPUPP ini dapat menjawab data dasar yang
dibutuhkan dalam rekomendasi untuk implementasi kebijakan pengelolaan yang lebih baik
bagi perikanan dan masyarakat sekitar Danau Semayang.
Pertemuan dengan Pembantu Lapangan
Pertemuan dilakukan di desa sekitar Danau Semayang yaitu desa Pelah, desa
Semayang, desa Melintang, desa liang dan Kota Banggun, diskusi mengenai rencana
kegiatan penelitian dan juga data yang dibutuhkan untuk penenlitian tersebut. Selain itu
juga dijelaskan cara pengisian blanko data atau data sheet untuk data biologi (panjang total
ikan) dan data hasil tangkapan harian. Ditetapkan 6 orang enumerator dengan tugas
mencatat hasil tangkapan harian dan mencatat data panjang ikan haruan, ikan rempang
dan ikan biawan untuk mengetahui length frekuensinya. (gambar 4). Pengamatan dan
wawancara langsung dengan masyarakat atau nelayan yang berada di lokasi atau yang
sedang melakukan aktifitas di Danau Semayang.

Gambar 4. Bersama beberapa orang enumerator dan tenaga pembantu UPT Perikanan
Kota Bangun Danau Semayang.
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Kualitas Fisika dan Kimia Perairan
Kecerahan

Kecerahan (Transparency) merupakan ukuran transparansi perairan, yang
ditentukan secara visual dengan menggunakan secchi disk. Nilai kecerahan
dinyatakan dalam satuan centi meter, nilai ini sangat dipengaruhi oleh keadaan
cuaca, waktu pengukuran, kekeruhan, dan padatan tersuspensi, serta ketelitian
orang melakukan pengukuran.
Kisaran nilai kecerahan Danau Semayang Bulan Juli mempunyai nilai
kisaran antara 10 cm – 70 cm dan Oktober kisaran antara 18 – 55 cm (gambar 5).
Dari gambar 5 adanya perbedaan nilai kecerahan air pada bulan Juli dan Oktober
hal ini disebabkan karena terjadi penurunan muka air di stasiun pengamatan. Untuk
nilai kecerahan di 7 stasiun dibawah bila kita hubungkan dengan tingkat kesuburan
maka di ketegorikan dengan tingkat kesuburan. Untuk perairan umum tingkat
kecerahan lebih kecil dari 75 cm, dikalsifikasikan dengan tingkat kesuburan rendah
atau oligotrofik (Linkens, 1975 dalam Jorgensen, 1980).
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Gambar 5. Nilai Kecerahan di Perairan Danau Semayang 2020.
Suhu Air
Kisaran nilai suhu di Danau Semayang bulan Juli 2020 mempunyai nilai kisaran
antara 26,9 – 29,4oC dan Oktober kisaran 26,9 – 32,2oC (gambar 6). Nilai ini masih dalam
batas toleransi untuk kehidupan biota air seperti ikan, udang dan kepiting. Beberapa baku
mutu yang digunakan di Indonesia hanya mempersyaratkan nilai deviasi suhu sekitar 2-3
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°C dari setiap lokasi pengamatan untuk kepentingan perikanan (PP No 82 Tahun 2001).
Nilai Suhu yang rendah pada saat pengukuran disebabkan karena pengukuran dilakukan
di pagi hari saat matahari belum begitu panas. dan nilai suhu yang tinggi karena
pengukuran dilakukan pada siang dan sore hari saat sinar matahari memancarkan panas
yang kuat contoh pada stasiun muara lama, pelah lama,teluk maharang, tengah,desa
semayang dan desa melintang. Suhu dapat mempengaruhi metabolisme dan respirasi ikan,
peningkatan suhu akan mempengaruhi konsumsi oksigen bagi ikan. Bila suhu perairan
tinggi dan kadar oksigen rendah maka akan menimbulkan permasalahan pada ikan.
Perubahan suhu berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, dan biologi badan air.
Organisme akuatik memiliki kisaran suhu tertentu yang disukai bagi pertumbuhannya.
Peningkatan suhu dapat mengakibatkan peningkatan viskositas, reaksi kimia, evaporasi
dan volatilitas. Penigkatan suhu dapat mengurangi kelarutan gas dalam air seperti O2, CO2,
N2, dan CH4 (Haslam, 1995). Peningktan suhu perairan sebesar 10 oC menyebabkan
terjadinya peningkatan konsumsi oksigen oleh organisme akuatik sekitar 2 -3 kali lipat.
Peningkatan suhu juga mengakibatkan peningkatan dekomposisi bahan organik oleh
mikroba.
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Gambar 6. Nilai Suhu di Perairan Danau Semayang 2020.
pH (derajat keasaman)
pH merupakan suatu kondisi / kualifikasi zat yang menggambarkan sejumlah ion
hydrogen. Nilai pH perairan Semayang berkisar antara 5,5 – 6,3 pH unit (Gambar 7). Nilai
pH pada stasiun Teluk maharani, Tengah,desa Semayang dan Desa melintang
menunjukan nilai masih dibawah ambang batas yang dipersyaratkan yaitu 6 – 9 pH unit
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(PP No 82 Tahun 2001). Nilai asam pada perairan tawar cenderung identik pada masuknya
zat toksik yang berpengaruh dengan menurunkan nilai pH air menjadi asam. Nilai asam
pada perairan daratan juga diperoleh dari sumber Sulfur yang masuk akibat adanya tanah
sulfit masam hasil oksidasi dan juga pembusukan bahan organik yang terlarut dalam
perairan.
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Gambar 7. Nilai Suhu di Perairan Danau Semayang Bulan Juli 2020.
Nilai pH berkaitan erat dengan adanya karbondioksida dan alkalinitas, dimana pada
pH < 5 alkalinitas dapat mencapai nol. Semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi pula nilai
alkalinitas dan semakin rendah kadar karbondioksida bebas. pH juga mempengaruhi
toksisitas suatu senyawa kimia. Sebagian besar organisme akuatik sensitive terhadap
perubahan pH dan menyukai nilai pH sekitar 7 – 8,5. Nilai pH sangat mempengaruhi proses
biokimiawi perairan, seperti halnya pada proses nitrifikasi (NovoDanauy dan Olem, 1994).
Disolved Oksigen
Oksigen terlarut merupakan salah satu gas yang terlarut dalam perairan. Oksigen
terlarut sepanjang pengamatan di Danau Semayang

berkisar antara 2,87 – 6,8 mg/l

(gambar 8), Terjadinya penurunan nilai oksigen di desa melintang pada bulan juli dan desa
semayang pada bulan oktober disebabkan banyaknya volume air sungai disekitar stasiun
masuk ke wilayah stasiun pengamatan sehingga air berwarna hitam dan menurunkan nilai
pH sehingga oksigen ikut turun dibawah niali ambang batas untuk perikanan. Kondisi
oksigen terlarut yang rendah tidak mutlak menjadikan lingkungan memiliki kualitas buruk
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terutama wilayah sungai yang bersifat terbuka. Fluktuasi oksigen akan sangat dinamis
seiring dengan gerakan permukaan perairan dan waktu pengukuran.
Rata-rata nilai oksigen terlarut memiliki nilai tinggi diatas kepentingan untuk perikanan yaitu
3 mg/L (PP No 82 Tahun 2001).
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Gambar 8. Nilai Oksigen di Perairan Danau Semayang 2020.
Kadar oksigen yang terlarut di perairan alami bervariasi, tergantung pada suhu,
salinitas, turbulensi air dan tekanan atmosfer. Semakin besar suhu dan ketinggian
(altitude), maka semakin kecil tekanan atmosfir, kadar oksigen terlarut semakin kecil. Kadar
oksigen terlarut berfluktuasi secara harian dan musiman, tergantung pada pencampuran
dan pergerakan massa air, aktivitas fotosintesis, respirasi, dan limbah yang masuk ke
badan air. Sumber oksigen terlarut adalah berasal dari difusi oksigen yang terdapat di
atmosfer (sekitar 35%) dan aktivitas fotosintesis oleh tumbuhan air dan fitoplankton. Difusi
dapat terjadi karena agatasi atau pergolakan massa air akibat adanya gelombang atau
ombak dan air terjun. Kebutuhan oksigen sangat dipengaruhi oleh suhu, bervariasi antar
organisme, keberadaan logam berat yang berlebihan di perairan mempengaruhi system
respirasi organisme akuatik sehingga pada saat kadar oksigen terlarut rendah dan terdapat
logam berat dengan konsentrasi tinggi, oksigen akuatik menjadi lebih berat (Tebbut, 1992).
Kedalaman (m)
Dari hasil pengukuran kedalaman di 7 stasiun pengamatan mempunyai nilai
berkisar 0,5 – 3,5 meter (Gambar 9). Menunjukkan danau semayang mempunyai batimeri
yang landau dan dangkal. Pendangkalan di Danau Semayang terdapat dua faktor utama
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yaitu dengan berkurangnya debit air yang masuk ke wilayah danau, dan juga meningkatnya
penangkalan akibat sedimen dan banyaknya tanaman air (enceng gondok) yang tenggelam
dan memberikan kontribusi pada pendangkalan tersebut.
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Gambar 9. Nilai Kedalaman Perairan Danau Semayang 2020.
Daya hantar listrik (Conductivity)
Nilai DHL yang diperoleh berkisar 30,6 – 41,9 µS/cm (Gambar 10), hal ini
menunjukan bahwa mineral penghantar listrik pada perairan Danau Semayang tergolong
rendah, dan hal wajar dalam perairan tawar. Nilai DHL berkaitan erat dengan besarnya
sedimen dan partikel yang mengandung logam penghantar listik. Daya hantar listrik atau
konduktivitas menggambarkan

kemampuan air

untuk

meneruskan

aliran

listrik,

kemampuan ini ditentukan oleh besarnya garam-garam yang terionisasi (Effendie, 2003).
Tidak terdapat standar baku untuk parameter ini. Konduktivitas yang tinggi cederung
berkorelasi dengan salinitas tinggi dan juga kemampuan buffering badan air terhadap efek
toksik yang datang dari daratan.
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Gambar 10. Nilai DHL Perairan Danau Semayang Bulan Juli 2020.
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Nitrit (NO2-N)
Konsenterasi nitrit di perairan Danau Semayang berkisar 0,118 – 0,374 mg/l (gambar
11). Dalam PP No 82 Tahun 2001 dipersyaratkan nilai Nitrit dalam lingkungan perarian
adalah 0,06 mg/l untuk kepentingan perikanan, hal ini menunjukan bahwa nilai nitrit
perairan Semayang telah melewati ambang batas yang dipersyaratkan. Nilai tinggi dapat
dimungkinkan akibat akumulasi bahan organik yang mengendap dan mengalami proses
nitrifikasi.

Sumber

bahan

organik

dapat

diperoleh

dari

aktivitas

antropogenik

(perkampungan), transportasi (minyak), dan juga bahan organik dekomposisi (pakan ikan).
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Gambar 11. Nilai Nitrit (NO2) Perairan Danau Semayang Bulan Juli 2020.
Nitrit biasanya ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit, karena bersifat tidak
stabil dengan sedikit keberdaan oksigen. Nitrit merupakan bentuk peralihan antara amoniak
dan nitrat, dan antara nitrat dan gas nitrogen (denitrifikasi). Sumber nitrit dapat berupa
limbah industri dan limbah domestik. Kadar nitrit pada perairan relatif kecil karena segera
dioksidasi menjadi nitrat. Perairan alami mengandung kadar nitrit sekitar 0,001 mg/liter dan
sebaiknya tidak lebih besar dari 0,06 mg/liter (Effendie, 2003). Kadar nitrit yang lebih dari
0,05 mg/liter dapat bersifat toksik bagi organisme perairan yang sangat sensitif (Moore,
1991).
Orto Phospat
Ortho Phospat merupakan phospat bebas yang terlarut dan tidak terikat pada
mineral tertentu dan tidak mengendap didasar perairan. Nilai pengukuran ortho phospat
perairan Danau Semayang berkisar 0,029 – 0,039 mg/l (gambar 12). Tidak ada batasan
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maksimum untuk paramter ini dalam perairan, meski dalam konsentrasi tinggi phospat
bebas dapat meningkatkan kemungkinan blooming alga dalam perairan. Rata-rata
peningkatan ortho phospat terjadi pada bulan September dimana kondisi Danau Semayang
yang mulai surut. Phospat sendiri merupakan hasil pengikisan batuan yang terlarut, dan
tidak terikat pada mineral kikisan batuan itu sendiri. Keberadaan phospat bebas ini sangat
dibutuhkan oleh organisme planktonik, alga sebagai bahan metabolisme.
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Gambar 12. Nilai Orto Phospat di Perairan Danau Semayang Bulan Juli 2020.

Total Phospat
Analisa total posphat merupakan gambaran nutrien yang berasal dari kikisan material
padatan dari batuan yang ikut terlarut dalam perairan. Mineral phospat sangat penting
sebagai gambaran tingkat kesuburan perairan. Hasil analisa yang diperoleh nilai 0,036 0,107 mg/l (gambar 13). Nilai pengukuran tidak melebihi ambang batas yang ditentukan
yaitu 1 mg/L, akan tetapi phospat memiliki sifat yang tidak toksik sehingga tidak
menghakwatirkan dalam peningkatan yang tidak terlalu signifikan (PP No 82 Tahun 2001).
Posphat terdiri dari dua jenis, yaitu pospat total dan phospat terlarut. Posphat total
merupakan komponen phospat yang masih terikat pada material padatan lainseperti
mineral batuan dan kikisan yang terikat dan terbawa oleh badan perairan. Sedangkan
phospat terlarut adalah phospat murni yang telah terikat dengan molekul air, dan menjadi
kunci parameter kesuburan yang dapat dipergunakan untuk pertumbuhan organisme mikro
seperti mikro alga dan fitoplankton.
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Gambar 13. Nilai Total Phospat di Perairan Danau Semayang Bulan Juli 2020.
Total Alkalinitas
Total Alkalinitas adalah gambaran kapasitas air untuk menetralkan suatu asam atau
kuantitas anion dalam air yang dapat menetralkan kation hidrogen (Effendie, 2003). Hasil
pengukuran nilai alkalinitas Danau Semayang menunjukan kisaran 16 - 20 mg/l (gambar
14). Fluktuasi nilai alkalinitas tidak berbeda signifikan pada tiap stasiun pengamatan. Tidak
ada baku mutu yang mempersyaratkan besarnya nilai alkalinitas di dalam perairan. Menurut
Boyd (1979), adanya nilai alkalinitas merupakan hasil dari karbonat yang terkandung dari
hasil pelapukan batuan dan tanah pada perpukaan dan dasar perairan.
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Gambar 14. Nilai Total Alkalinitas di Perairan Danau Semayang Bulan Juli 2020.
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Chlorofil-a
Klorofil-a di perairan merupakan suatu parameter adanya biomassa tumbuhan yang
ada di perairan, dimana dalam air biomassa ini identik dengan biomassa fitoplankton yang
berguna untuk

mengukur tingkat kesuburan perairan tersebut (Ferguson, 1956).

Konsentrasi clorofil a di perairan Danau Semayang berkisar 1,631 – 8,304 mg/l (gambar
15). Konsentrasi klorofil a meningkat seiring dengan penyusutan volume air Danau
Semayang. Konsentrasi yang tinggi menunjukan bahwa terdapat peningkatan konsentrasi
biomass fitoplankton. Stimulus peningkatan biomass fitoplankton dapat dikarenakan
peningkatkan nilai phospat dan juga nitrat dalam perairan. Clorofil a juga menunjukan nilai
kesuburan suatu perairan, dimana nilai ini juga dapat difungsikan sebagai nilai produktifitas
perairan. Produktifitas perairan adalah kemampuan dari suatu badan air untuk dapat
menumbuhkembangkan sejumlah ikan dalam perairan.
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Gambar 15. Nilai Klorofil a di Perairan Danau Semayang Bulan Juli 2020.

BIOLOGI PERAIRAN
Plankton
Dalam

dunia perikanan, keberadaan plankton terutama fitoplankton merupakan

faktor biologi yang penting, karena fitoplankton merupakan bagian mata rantai pertama
dalam jaringan makanan di perairan. Plankton merupakan komponen penting dalam
kehidupan akuatik dikarenakan fungsi biologisnya yang penting sebagai mata rantai paling
dasar dalam rantai makanan. Fitoplankton adalah penyumbang fotosintesis terbesar di laut
(Nybakken, 1988) dan berperan sebagai produsen primer, sedangkan zooplankton
berperan sebagai konsumen primer sehingga menjadi penghubung dalam rantai makanan
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antara fitoplankton dan biota yang lebih besar. Keberadaan plankton dalam perairan
mencerminkan kesuburan perairan tersebut, plankton akan tumbuh subur di dalam perairan
yang banyak mengandung unsur hara. Selain unsur hara, kelimpahan dan penyebaran
plankton sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik perairan seperti penetrasi cahaya, suhu,
salinitas dan arus permukaan (Sverdrup et al., 1969; Nybakken, 1988; Mann & Lazier,
1981), sehingga kelimpahan plankton pada dasarnya sangat fluktuatif menurut musim dan
lokasi perairan (Arinardi et al., 1997).

Kelimpahan, Keanekaragaman, Dominansi dan Keseragaman jenis Plankton Trip 1.
Komposisi dan kelimpahan fitoplankton di Danau Semayang bulan Juli di seluruh
stasiun pengamatan tertera pada (Tabel 3). Yang terdiri dari 2 kelas yaitu Chlorophyceae
(8 genera), Bacillariophyceae (7 genera). Fitoplankton dengan jumlah 3870 – 8707,5
sel/liter dengan rata-rata 5682,14 sel/liter. Sedangkan komposisi dan kelimpahan
zooplankton terdiri dari 2 kelas yaitu Mastigopora (2 genera) dan Monogononto (1 genera)
dengan jumlah 322,5 - 1290 individu/liter dengan rata-rata 860 individu/liter (Tabel 4). Rasio
kelimpahan fitoplankton dengan zooplankton menunjukkan bahwa kelimpahan fitoplankton
jauh lebih tinggi dibanding dengan kelimpahan zooplankton dengan kisaran rasio ( 1 : 3 –
1 :16,33) hal ini merupakan suatu keadaan normal atau alami dalam ekosistem perairan.
Sebagaimana diketahui bahwa secara ekologis komunitas fitoplankton berperan sebagai
produsen primer dalam rantai makanan ekosistem perairan. Sedangkan komunitas
zooplankton berada pada tropik kedua (sebagai konsumen tingkat pertama).
Tabel 3. Nilai Kelimpahan Total Pitoplanton di Danau Semayang bulan Juli 2020
Klas

Jumlah

Genus

Reservat Muara Pelah
Teluk
Desa
Desa
Tengah
loa hakang lama lama Maharang
Semayang Melintang

Phytoplankton
Bacillariophyceae

Chlorophyceae

1

Cyclotella

2

Cymbella

537,5

1290

3

Diatoma

1720

4

Navicula

5

Synedra

6

Surirella

7

Tabellaria

1

Closterium

2

Cosmarium

3

Mougeotia

4

Pediastrum

5

Scnedesmus

6

Selenastrum

7

Staurastrum

8

Tetraedrn

537,5

645

645
752,5
430

752,5

322,5

537,5

322,5

645
322,5

322,5
645
1290
537,5

1397,5

1182,5

860

430

322,5

1182,5

1182,5
322,5
1182,5
322,5
1290

322,5

430

322,5

0

322,5

537,5

3332,5

1182,5

322,5

215

322,5
752,5

1182,5

537,5

645

1182,5

537,5

430

322,5

215

322,5

537,5

322,5

645

322,5

537,5

322,5

752,5

430

215

5805

5590

8707,5

5267,5

4730

3870

5805

322,5
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Tabel 4. Nilai Kelimpahan Total Zooplankton di Danau Semayang bulan Juli 2020
Klas

Jumlah

Genus

Reservat Muara Pelah Teluk
Desa
Desa
Tengah
loa hakang lama lama Maharang
Semayang Melintang

Zooplankton
Mastigophora

Monogononta

1

Difflugia

2

Phacus

1

Polyarthra

215

537,5

430
430

537,5
322,5
537,5

537,5

1182,5

430
645

322,5

215

1505

1290

322,5

430
537,5

1290

322,5

Indeks keanekaragaman fitoplankton bulan juli 2020 berkisar antara 1,35 – 2,56,
dengan nilai rata-rata 1,89 (sedang) dan indeks keanekaragaman zooplankton berkisar
antara 0 – 1,01 dengan nilai rata-rata 0,55 (rendah). (Gambar 16 dan Gambar 17). Indeks
dominansi fitiplankton berkisar antara 0,09 - 0,37 dengan nilai rata-rata 0,19 (tidak ada jenis
fitoplankton yang mendominasi) dan indeks dominansi zooplankton berkisar antara 0,33 1,00 dengan nilai rata-rata 0,7 (ada jenis zooplankton yang mendominasi) (Gambar 16 dan

Indeks Keanekaragaman (H')

17).
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0.37

2.00
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1.00

0.35

2.56

2.50

0.30

2.10

2.05

1.87

0.18

1.35

0.15

0.13

0.15
0.10

0.09

0.50

0.25

0.23
1.61 0.20

1.68
0.20

0.05

0.00

0.00
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Lua Hakang
Maharang

H

Tengah
Danau
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D

Stasiun
Gambar 16. Nilai Indeks Keanekargaman dan Dominansi Pitoplankton di Perairan
Danau Semayang Bulan Juli 2020.
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Indeks Keanekaragaman (H')
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0.519579839
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Gambar 17. Nilai Indeks Keanekargaman dan Dominansi Zooplankton di Perairan
Danau Semayang Bulan Juli 2020.
Indeks keseragaman fitoplankton berkisar antara 0,02-0,09 dengan nilai rata-rata
0,05 (keseragaman antar jenis rendah) dan indeks keseragaman zooplankton berkisar
antara 0-0,63 dengan nilai rata-rata 0,41 (keseragaman antar jenis tinggi). (Gambar 18 dan

Indeks Keseragaman (E)

19).
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Gambar 18. Nilai Indeks Keseragaman Pitoplankton di Perairan Danau Semayang Bulan
Juli 2020
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Indeks Keseragaman (E)
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Gambar 19. Nilai Indeks Keseragaman Zooplankton di Perairan Danau Semayang Bulan
Juli 2020.
Benthos
Benthos yaitu organisme air yang melekat di dasar perairan, bersifat menetap tidak
banyak mengadakan perpindahan. Benthos memakan bahan organik yang mengendap di
dasar perairan. Peran benthos dalam rantai makanan yaitu sebagai pakan alami ikan yang
hidupnya di dasar (demersal). Salah satu metode analitik untuk mendapatkan informasi
kualitas perairan yang erat kaitannya dengan keberadaan populasi ikan demersal adalah
dengan menganalisis struktur komunitas organisme bentos, yaitu hewan avertebrata yang
mempunyai sifat hidup menetap di dasar perairan serta mempunyai fungsi ekologis sangat
penting (Welch, 1952). Beberapa karakter komunitas bentos oleh pakar ekologi sering
digunakan dalam menganalisis lingkungan perairan untuk menilai kualitasnya (Wilhelm,
1975; Wilhelm & Doris, 1968). Penilaian secara biologi tersebut menurut Langford &
Howells (1977) dan Micha & Kaiser (1977) lebih representatif dibanding dengan penilaian
secara fisik dan kimia, karena sifat biologi telah mencerminkan sifat fisik maupun kimia
perairan. Dalam bidang perikanan, kelimpahan bentos mempunyai kaitan erat dengan
populasi ikan demersal karena organisme ini termasuk makanan alami yang cukup penting
bagi ikan-ikan tersebut, oleh karena itu ukuran kelimpahan populasi sering kali dijadikan
sebagai data dasar oleh pakar perikanan untuk mendukung penelitian pendugaan biomass
ikan demersal di suatu perairan (Nybaken, 1988).
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Kelimpahan, Keanekaragaman, Dominansi dan Keseragaman jenis Benthos Trip 1.
Hasil identifikasi terhadap bentos bulan Juli 2020 dari seluruh stasiun pengamatan
ditemukan sebanyak 4 kelas yaitu kelas Annelida terdiri dari 2 family 4 genera, kelas
insketa terdiri dari 1 famili 2 genera, kelas gastropa terdiri dari 2 family 3 genera dan kelas
bivalvia terdiri dari 2 family 2 genera (tabel 5) . Hasil evaluasi jumlah genus setiap stasiun
menunjukkan nilai yang tbervariasi dengan kisaran 2-6 jenis. Jumlah jenis tertinggi
ditemukan pada stasiun

Pelah lama dan teluk maharang sebaliknya jenis terendah

ditemukan pada stasiun Reservat lua Hakang.
Tabel 5. Nilai Kelimpahan Benthos di Danau Semayang bulan Juli 2020
No Kelas

Family

Genus

1 Annelida
2
3
4

Tubificidae

Branchiura sowerby
Aulodrilus sp
Tasserkidrillus harmani
Nais sp

5 Insekta
6

Chironomidae Chironomus sp
Clinotanypus sp

Naididae

7 Gastropoda Thiaridae
8
9
Viviparidae
10 Bivalvia
11

Melanoides tuberculata
Thiara scabra
Bellammya sumatrensis

Corbiculidae Corbicula sp
Unionidae Anodonta sp
Jumlah

Reservat Pelah
Lua Hakang Baru

Pelah
Teluk Tengah
Semayang Melintang
Lama Maharang Danau
44,444 333,333 1000,000 1466,667
1688,889 911,111 177,778 44,444
444,444 777,778
155,556
22,222 22,222
22,222

133,333

22,222
22,222

66,667 844,444
66,667

44,444
66,667

22,222

1911,111
222,222
155,556
44,444
22,222

22,222
44,444

44,444
44,444

22,222

22,222

1844,444 977,778 1155,556 355,556 2711,111 1533,333 2377,778

Hasil perhitungan indeks keanekaragaman komunitas bentos pada pengamatan di
perairan Danau semayang pada Gambar 21. Dari gambar 21tampak bahwa indeks
Dominansi berkisar 0,25 -1,63 dengan nilai rata-rata 0,84. stasiun teluk Maharang dan
tengah danau memperlihatkan nilai indeks keanekaragaman tinggi. Keadan sebaliknya
tampak indeks keanekaragaman rendah terjadi di stasiun Reservat lua hakang dan pelah
lama.
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Indeks keanekaragaman (H)
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Gambar 20. Nilai Indeks Keanekaragaman Benthos di Perairan Danau Semayang Bulan
Juli 2020.
Hasil perhitungan indeks Dominansi komunitas bentos pada pengamatan di
perairan Danau semayang pada Gambar 21. Dari gambar 21 tampak bahwa indeks
keanekaragaman berkisar 0,23 -0,87 dengan nilai rata-rata 0,58, stasiun Reservat lua
hakang dan pelah lama memperlihatkan nilai indeks dominansi tinggi. Keadaan sebaliknya

Indeks (Dominansi (D)

tampak indeks dominansi rendah terjadi di stasiun Teluk Maharang.
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Gambar 21. Nilai Indeks Dominansi Benthos di Perairan Danau Semayang Bulan Juli 2020.
Hasil perhitungan indeks Keseragaman komunitas bentos pada pengamatan di perairan
Danau semayang pada Gambar 22. Dari gambar 22 tampak bahwa indeks
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keanekaragaman berkisar 0,07 -0,25 dengan nilai rata-rata 0,17, stasiun Reservat lua
hakang dan pelah lama memperlihatkan nilai indeks dominansi tinggi. Keadaan sebaliknya

Indeks Keseragaman (E)

tampak indeks dominansi rendah terjadi di stasiun Teluk Maharang
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Gambar 22. Nilai Indeks Dominansi Keseragaman di Perairan Danau Semayang Bulan Juli
2020.
KAJIAN STOK IKAN
Standing Stok (Sweap Area)
Salah metode estimasi stok dengan cara menghitung total dari seluruh individu dari seluruh
spesies yang tertangkap pada suatu lokasi yang terukur. Pada dasarnya metode ini
digunakan untuk lokasi yang sempit, berarus dan sampel yang dapat diperoleh dengan cara
memblock suatu wilayah menggunakan alat seperti barier atau jaring.

Gambar 21. Percobaan Swept Area di Danau Semayang Kalimantan Timur
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Percobaan swept area telah dilakukan di Danau Semayang sebanyak 3 kali
percobaan

pada Bulan September 2020, dari percobaan tersebut menggunakan alat

tangkap Rempa (Waring) dengan panjang/keliling alat mencapai 500 meter dan diameter
159,25 meter diperoleh luasan tangkapan ikan 19904,4586 m2 atau 1,9904 Ha. Hasil
percobaan swept area dari tiga kali percobaan dengan rata rata porolehan jumlah ikan yang
tertangkap sebanyak 394,3 kg atau 8391 ekor dengan luasan tangkapan 1,9904 Ha. Untuk

Rataan Komposisi berat (%)

komposisi jenis ikan yang tertangkap dapat lihat pada gambar 22 dan gambar 23.
38.31
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Gambar 22. Nilai komposisi Berat hasil tangkapan Rempa di Danau Semayang 2020.
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Gambar 23. Nilai komposisi Ekor hasil tangkapan Rempa di Danau Semayang 2020.
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Jadi nilai standing stok ikan di rawa banjiran Danau Semayang pada kisaran 198
kg/ha atau 4215,73 ekor/ha. Apabila dikonversi dengan luasan Danau Semayang yang
menurut Lombogia (2016) mencapai 13.000 ha maka standing stok ikan di rawa banjiran
Danau Semayang memiliki nilai hingga mencapai 2.575 ton.
Estimasi Potensi produksi berdasarkan konsentrasi chlorofil-a
Potensi produksi ikan diestimasi dengan menggunakan rumus dari Almazan and
Boyd in Boyd (1990), yaitu:
Y = 1.43 + 24.48Xc – 0.15Xc2
Dimana:

Y = Potensi produksi ikan (kg/ha/tahun)
Xc = Chlorophyll-a (mg/m3).

Berdasarkan perhitungan nilai potensi produksi Danau Semayang dihitung dengan
nilai chlorophil-a. Klorofil merupakan bahan utama produsen primer untuk menghasilkan
makanan. Kandungan klorofil mengindikasikan bahwa terdapat pula kandungan kehidupan
didalamnya. Jika produsen primer tersedia cukup banyak maka tentunya akan
mengindikasikan juga berapa banyak konsumen pada tingkat diatasnya. Dari hasil
penelitian diperoleh estimasi potensi produksi di danau semayang bulan Juli berdasarkan
persamaan Amazan dan Boyd (1990) maka berkisar 40,98 – 194,368 kg/ha/tahun, dengan
nilai rata-rata sebesar 131,7 kg/ha/tahun (Gambar 24). Nilai Potensi Produksi tertinggi pada
stasiun teluk maharang, tengah danau, desa semayang dan desa melintang yang
merupakan bagian badan dari danau tersebut, yang merupakan daerah wilayah prioritas
penangkapan ikan bagi nelayan setempat.
Potensi Produksi (kg/ha/tahun)
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Gambar 24. Nilai Potensi Produksi Perairan di Danau Semayang 2020.
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Potensi Produksi Lestari (MSY)
Ikan Repang (Osteochilus sp)
Hasil analisis data frekuensi panjang (length frequency data) Ikan Repang
(Osteochilus sp) dengan menggunakan paket program FISAT II diperoleh nilai panjang
infinity (L∞) sebesar 23,10 cm, nilai koefisien pertumbuhan (K) 0,16 per tahun dan umur
teoritis (to) sebesar -0,16 tahun. Dengan 3 parameter tersebut, model pertumbuhan Ikan
Repang (Osteochilus sp) di Danau Semayang mengikuti persamaan von Bertalanffy yaitu:
Lt = 29,35*(1-exp(-1*(t+0,16))) atau Lt= 29,35*(1-e-1(t+0,16)) (Gambar 25).
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Gambar 25. Kurva pertumbuhan Ikan Repang (Osteochilus sp) di Danau Semayang 2020.
Berikut dengan memasukkan nilai parameter pertumbuhan dan nilai suhu air rata-rata
Danau Semayang (28,7oC), diperoleh nilai laju mortalitas alami (M) sebesar 0,59 atau M=
0,59 per tahun (Gambar 26).
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Gambar 26. Hasil analisis mortalitas alami (M) Ikan Repang (Osteochilus sp) di Danau
Semayang 2020.
Analisis model length converted catch curve (Gambar 27) diperoleh mortalitas total
(Z) sebesar 0,75 per tahun. Mortalitas penangkapan (F) ada sebesar Z-M yaitu 0,165 per
tahun dan laju eksploitasi (E) ada sebesar F/Z yaitu 0,21. Semua nilai parameter populasi
Ikan Repang (Osteochilus sp) dari hasil analisis tertera dalam Tabel 6.

Gambar 27. Analisis nilai Z pada populasi Ikan Repang (Osteochilus sp) di Danau
Semayang 2020.
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Tabel 6. Nilai parameter populasi Ikan Repang (Osteochilus sp) di Danau Semayang 2020.
No

Parameter

Simbol

Nilai

1

Panjang infinitif

L∞

23,10

2

Koefisien pertumbuhan

K

0,16

3

Umur teoritis saat Lt= 0 cm

to

-0,16

4

Mortalitas alami

M

0,59

5

Mortalitas penangkapan

F

0,17

6

Mortalitas total

Z

0,75

7

Laju eksploitasi

E

0,21

Menghitung MSY

ikan Repang, upaya optimum dan tingkat pemanfaatannya

adalah MSY = 0,5 * 0,75 * 198 kg/ha = 74,25 kg/ha. Untuk nilai JTB ikan Repang adalah 80
% * MSY = 59,4 kg/ha
Ikan Biawan (Helostoma temminckii)
Hasil analisis data frekuensi panjang (length frequency data) Ikan Biawan
(Helostoma temminckii) dengan menggunakan paket program FISAT II diperoleh nilai
panjang infinity (L∞) sebesar 19,43 cm, nilai koefisien pertumbuhan (K) 0,26 per tahun dan
umur teoritis (to) sebesar -0,27 tahun. Dengan 3 parameter tersebut, model pertumbuhan
ikan biawan (Helostoma temminckii) di Sungai Mahakam mengikuti persamaan von
Bertalanffy yaitu: Lt = 19,43*(1-exp(-1*(t+0,27))) atau Lt= 29,35*(1-e-1(t+0,27)) (Gambar 28).
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Gambar 28. Kurva pertumbuhan Ikan Biawan (Helostoma temminckii) di Danau Semayang
2020.
Berikut dengan memasukkan nilai parameter pertumbuhan dan nilai suhu air rata-rata
Danau Semayang (28,7oC), diperoleh nilai laju mortalitas alami (M) sebesar 0,844 atau M=
0,844 per tahun (Gambar 29).

Gambar 29. Hasil analisis mortalitas alami (M) Biawan (Helostoma temminckii) di Danau
Semayang 2020.
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Analisis model length converted catch curve (Gambar 30) diperoleh mortalitas total
(Z) sebesar 1,15 per tahun. Mortalitas penangkapan (F) ada sebesar Z-M yaitu 0,305 per
tahun dan laju eksploitasi (E) ada sebesar F/Z yaitu 0,27. Semua nilai parameter populasi
ikan Biawan (Helostoma temminckii) dari hasil analisis tertera dalam Tabel 7.

Gambar 30. Analisis nilai Z pada populasi Ikan Biawan (Helostoma temminckii) di Danau
Semayang 2020
Tabel 7. Nilai parameter populasi Ikan Biawan (Helostoma temminckii) di Danau Semayang
2020.
No

Parameter

Simbol

Nilai

1

Panjang infinitif

L∞

19,43

2

Koefisien pertumbuhan

K

0,26

3

Umur teoritis saat Lt= 0 cm

to

-0,27

4

Mortalitas alami

M

0,844

5

Mortalitas penangkapan

F

0,305

6

Mortalitas total

Z

1,15

7

Laju eksploitasi

E

0,27
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Menghitung MSY ikan Biawan, upaya optimum dan tingkat pemanfaatannya adalah
MSY = 0,5 * 1,15 * 198 kg/ha = 113,85 kg/ha. Untuk nilai JTB ikan Repang adalah 80 % *
MSY = 91,08 kg/ha.
Ikan Haruan (Channa Striata)
Hasil analisis data frekuensi panjang (length frequency data) Ikan Haruan (Channa
Striata) dengan menggunakan paket program FISAT II diperoleh nilai panjang infinity (L∞)
sebesar 45,15 cm, nilai koefisien pertumbuhan (K) 0,22 per tahun dan umur teoritis (t o)
sebesar -0,18 tahun. Dengan 3 parameter tersebut, model pertumbuhan ikan biawan
(Helostoma temminckii) di Sungai Mahakam mengikuti persamaan von Bertalanffy yaitu: Lt
= 45,15*(1-exp(-1*(t+0,18))) atau Lt= 45,15*(1-e-1(t+0,18)) (Gambar 31).
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Gambar 31. Kurva pertumbuhan Ikan Haruan (Channa Striata) di Danau Semayang 2020.
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Berikut dengan memasukkan nilai parameter pertumbuhan dan nilai suhu air ratarata Danau Semayang (28,7oC), diperoleh nilai laju mortalitas alami (M) sebesar 0,598 atau
M= 0,598 per tahun (Gambar 32)

Gambar 32. Hasil analisis mortalitas alami (M) Haruan (Channa Striata) di Danau
Semayang 2020.
Analisis model length converted catch curve (Gambar 33) diperoleh mortalitas total
(Z) sebesar 0,95 per tahun. Mortalitas penangkapan (F) ada sebesar Z-M yaitu 0,352 per
tahun dan laju eksploitasi (E) ada sebesar F/Z yaitu 0,37. Semua nilai parameter populasi
ikan Biawan (Helostoma temminckii) dari hasil analisis tertera dalam Tabel 8.

Gambar 32. Analisis nilai Z pada populasi Ikan Haruan (Channa Striata) di Danau
Semayang 2020.
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Tabel 8. Nilai parameter populasi Ikan Haruan (Channa Striata) di Danau Semayang 2020.
No

Parameter

Simbol

Nilai

1

Panjang infinitif

L∞

45,15

2

Koefisien pertumbuhan

K

0,22

3

Umur teoritis saat Lt= 0 cm

to

-0,18

4

Mortalitas alami

M

0,598

5

Mortalitas penangkapan

F

0,352

6

Mortalitas total

Z

0,95

7

Laju eksploitasi

E

0,37

Menghitung MSY ikan Haruan, upaya optimum dan tingkat pemanfaatannya adalah
MSY = 0,5 * 0,95 * 198 kg/ha = 94,05 kg/ha. Untuk nilai JTB ikan Repang adalah 80 % *
MSY = 75,24 kg/ha.
Sparre & Venema (1999) mengatakan bila suatu jenis ikan dengan nilai koefisien
pertumbuhan kurang dari 1 (K<1), maka laju pertumbuhan jenis ikan tersebut tergolong
rendah. Ikan Repang (Barbonymus sp), Biawan (Helostoma temminckii) dan Haruan
(Channa striata) di Danau Semayang mempunyai koefisien pertumbuhan K<1 per tahun,
tergolong rendah. Pernyataan yang sama dikemukakan juga oleh Mustakim et al. (2009),
bila nilai koefisien pertumbuhan (K) suatu jenis ikan rendah mengindikasikan kecepatan
tumbuh ikan untuk mencapai panjang maksimum rata-ratanya rendah. Ikan dengan nilai
koefisien pertumbuhan (K) kecil memiliki siklus hidup lebih lama. Amir et al. (2013) dan
Djumanto & Setyobudi (2013) mengatakan laju pertumbuhan yang sama dari jenis ikan
yang sama dan hidup pada habitat perairan berbeda lebih disebabkan oleh kesamaan
karakteristik perairan dari kondisi ekobiologi habitat perairan dimaksud.
Dari Hasil Penelitian Laju Eksploitasi sumberdaya tiga jenis ikan yaitu ikan Repang,
Biawan dan Haruan mempunyai nilai (E<0.5). Hal tersebut menunjukkan bahwa status
eksploitasi sumberdaya ikan di lokasi penelitian masih underexploited (E < 0,5). Menurut
Gulland (1969) Laju eksploitasi ikan dilokasi penelitian belum melewati ambang batas nilai
laju eksploitasi optimum (Eoptimum) dan Pauly (1984) bahwa laju eksploitasi optimum akan
tercapai apabila nilainya sama dengan 0,5/tahun (E optimum= 0,5/tahun).
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POTENSI PRODUKSI HASIL TANGKAPAN
Pengelolaan sumberdaya ikan sangat erat kaitannya dengan pengelolaan operasi
penangkapan ikan dan sasaran penangkapan ikan. Dalam rangka menjaga tatanan
integritas ekosistem sumberdaya hayati perairan, kegiatan penangkapan ikan harus
memperhatikan: 1) habitat dimana ikan dan biota perairan lainnya berada; 2) sumberdaya
ikan yang yang merupakan target aktivitas penangkapan; dan 3) sifat biologi ikan.
Pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum yang berkelanjutan perlu
pengaturan kegiatan penangkapan dan pelestarian habitat, harus dipahami oleh semua
pemangku kepentingan (stakeholder) yaitu para nelayan, Dinas Perikanan, pemerintah
daerah, pusat, dan lembaga penelitian. Peraturan penangkapan ikan diatur dalam undangundang Nomor 31 Tahun 2004, pasal 8 (1) mengenai alat dan bahan penangkapan ikan
yang merusak lingkungan dan membahayakan sumberdaya ikan.
Alat tangkap yang digunakan dan umum dijumpai sepanjang waktu dan menjadi alat
tangkap utama untuk menangkap ikan di Danau Semayang terlihat pada Gambar 33.

Gambar 33. Jenis jenis alat tangkap ditemukan di Danau Semayang Kalimantan Timur
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Dari hasil data pencatatan pembantu di lapangan didapatkan data produksivitas
hasil tangkapan jaring dan sawaran dalam kg/hari dapat dilihat pada gambar 34. Dari
gambar 34 menunjukkan bahwa hasil tangkapan jaring dan saweran pada bulan September
mengalami peningkatan hal ini disebabkan puncaknya musim kemarau di lokasi penelitian
dimana volume permukaan air mengalmi penurunan dan saat masuk bulan oktober

Rataan Hasil Tangkapan
(kg/hari)

mengalami penurunan kembali hasil tangkapan.
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Gambar 34. Nilai Rataan Hasil tangkapan alat tangkap jaring dan saweran di Danau
semayang 2020.
Komposisi hasil tangkapan jaring per hari dalam tiap bulan dapat dilihat pada
gambar 35. Dari gambar 35 terlihat ada 13 jenis ikan yang tertangkap menggunakan alat
tangkap jaring, jenis ikan yang dominan tertangkap adalah ikan Kandia, Repang dan
Biawan baik dalam persentase berat maupun persentase ekor.
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Gambar 35. Nilai Komposisi Berat Hasil tangkapan jaring di Danau semayang 2020.
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Komposisi hasil tangkapan saweran per hari dalam tiap bulan dapat dilihat pada
gambar 36. Dari gambar 36 terlihat hanya 4 jenis ikan yang tertangkap menggunakan alat
tangkap saweran, jenis ikan tersebut adalah Biawan, Sepat siam, Haruan dan Toman. Jenis
ikan dominan yang tertangkap adalah jenis ikan Biawan dan sepat siam baik dalam
pesentase berat maupun ekor.
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Gambar 36. Nilai Komposisi Ekor Hasil tangkapan jaring di Danau semayang 2020.
Alat tangkap Jaring (Gill nets)
Diskripsi alat, Panjang 150 – 500 m, mess size 2, 2½, 3, 3½, 4, 4½ – 5 inchi. Bahan
dari tangsi, tali ris bahan tali nylon. Menggunakan pemberat dari timah agar jaring bagian
bawah tenggelam secara vertikal terbentang kebawah. Bagian atas pakai pelampung.
Jaring Dipasang melintang dari tepi kearah tengah perairan, terkadang memotong perairan.
Pangkal dan ujung jaring pakai pemberat sampai kedasar perairan untuk membentang alat
dan juga sebagai tanda. Bagian atas jaring tenggelam dari permukaan air ± 0,5-1m. Jaring
terpasang secara tetap kecuali diperlukan baru dipindah. Biasanya dipasang pagi diperiksa
hasilnya sore, kemudian jaring dipasang lagi dan diperiksa pagi esoknya, dan seterusnya.
Alat tangkap Pancing (Hand lines)
Pakai stick, tali nylon dan pancing daichi 4 – 10, pelampung, pakai umpan(laron).
Memancing ditepi perairan, dengan melekatkan umpan pada pancing, kemudian dilempar
dan tenggelam ada pelampung sebagai tanda kalau pancing dimakan ikan. Lokasi
memancing dipinggir perairan danau, dilubuk dan kelokan perairan. Ikan yang tertangkap
dengan alat tangkap pancing antara lain: Ikan Biawan, Nila, Gabus.
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Alat tangkap Bubu (Traps/Pots)
Bubu terbuat dari bilahan bambu atau bisa juga rotan, dan dianyam / dibentuk
silinder pangkalnya bulat dan ujungnya mengkerucut, diikat dengan menggunakan tali
nylon Pangkal muara bubu bulat dan mempunyai injab (pintu) untuk masuk ikan, Pakai
umpan keong mas, ikan dapat masuk melalui muara pintu dan ikan tidak dapat keluar
karena terhalang injab. Tali nylon untuk pengikat bubu saat dipasang. Bubu dipasang pada
pinggiran perairan yang agak bersemak tidak begitu dalam, pastikan sudah ada umpan
(keong mas) dalam bubu dan tali bubu diikatkan keranting atau tumbuhan kecil agar tidak
hanyut, pintu muara bubu mengarah searah arus dengan maksud aroma umpan (keong
mas) terbawa arus dan terendus oleh ikan kemudian ikan akan mengejar aroma dan masuk
kebubu terperangkaplah ikan tersebut, ikan tidak dapat keluar sebab terhalang injab. Bubu
dipasang pada pagi hari dan pemeriksaan hasil dilakukan pada sore hari, setelah
mengambil hasil bubu tetap terpasang pengambilan hasil berikutnya pada pagi esoknya
dan seterusnya. Bubu dipasang di lokasi yang ada tumbuhan kecil dan bersemak, bubu
dapat digunakan setiap saat, namun pada musim penghujan (Desember) umumnya hasil
lebih banyak.
JENIS JENIS IKAN DI DANAU SEMAYANG
Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan ditemukan 31 jenis
ikan di Danau Semayang . Ikan dominan dan masih banyak di danau Semayang yaitu ikan
Repang, Biawan, Haruan, Sepat dan salap. Jenis jenis ikan hasil tangkapan nelayan dapat
di lihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Jenis jenis ikan di Danau Semayang 2020
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nama Lokal
Haruan
Lele
Toman
Curing
Selais
Sepat siam
Biawan
Pepuyu
Repang
Salap/kapiat
Lampam
Pipih/Belida
Baung
Patin
Kendia/Lambak

Spesies
Channa striata
Clarias sp
Channa micropeltes
Osteochilus hasseli
Crytopterus sp
Tricopterus sp
Helostoma femmincki
Anabas testudineus
Osteochilus sp
Barbodes sp
Barbodes schwanefeldii
Chitala lopis
Macrones nemurus
Pangasius sp
Dangila ocelata
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lalang
Seluang
Bentilap/Senggarat
Kalabu
Sepat mato merah
Botia
Sumpit
Udang Galah
Belut
Jelawat
Tempe/Sepatung
Sebelah/lidah
Tebal dada/coli
Juaro
Puyau/Aro angget
Kalibere/Beringit

Chela axygastroiaes
Puntius sp
Belodontichtys dinema
Osteochilus sp
Tricopterus sp
Botia macracanthus
Toxotes chatareus
Macrobrachium rosenbergii
Monopterus albus
Labeobarbus soro
Pristolepis fasciata
Cynoglossus lingua
Albulichtys albuloides
Pangasius polyuranodon
Osteochilus sp
Mystus nigricep

VEGETASI AIR.
Dari studi literatur juga mendapatkan bahwa dari Lokakarkaya LIPI terkait
pengelolaan Danau terpadu (2001) juga mengungkapkan beberapa vegetasi yang dapat
dijumpai pada kedua danau ini. Vegetasi aquatik perairan Danau Semayang dan Danau
Melintang yang tersusun dari berbagai jenis tumbuhan, baik yang hidupnya terapung antara
lain, Kumpai minyak (Panicium stagnium), Kumpai biasa (Panicium colorrum), Kayu Duri
(Acaciatomentosa), Enceng gondok (Eichornia crassippes), Babatungan (Polygonum
barbatum), Wlingi (Cyperus elatus), Kimbang (Salvina natans), Bunga telepok (Nymphides
indica) dan beberapa jenis tumbuhan yang hidupnya tenggelam antara lain Hydrilla
verticillata, Ceratophyllum sp. Nelumbo sp. Jenis terakhir ini hidup pada perairan bebas
terutama pada area yang tidak ditumbuhi oleh Echhornia crassipes.
Pada perairan danau Melintang, Eichornia adalah makrofita yang distribusinya
paling luas dan pertumbuhannya paling subur.Hampir seluruh permukaan alur perairan
yang menuju desa Melintang dan Periaran desa Semayang tertutup oleh Enceng Gondok.
Dibagian tepi banyak ditumbuhi oleh Penicium repens, Leersea dan Cyperas. Secara
keseluruhan jenis makrofita yang tumbuh diperairan Danau Semayang dan Melintang ada
12 jenis, yakni Hydrilla verticillata, Cerotophyllum sp, Algae, Eichornia crassippes, Salvinia
molesta, Pistia sp, Azollapinaata, Cyperus rotondus, Leersia sp, Panicum repens, Nymphea
sp dan Iromaea aquatica.
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TINJAUAN PANDANGAN DARI MASYARAKAT NELAYAN SKALA KECIL UNTUK
KEBERLANJUTAN PERIKANAN DARAT
Perikanan darat adalah salah satu sektor yang belum mendapat banyak perhatian,
walau demikian memberikan memberikan dampak ekonomi kepada sebagian penduduk
Indonesia. Kegiatan perikanan darat menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar
masyarakat. Selain itu, produk perikanan darat adalah bahan makanan penting masyarakat
pada umumnya, sehingga sektor perikanan menjadi salah satu, sumber pendapatan
negara.
Perikanan darat tangkap masih dicirikan oleh perikanan tangkap skala kecil.
Menurut Hermawan (2006), keberadaan perikanan tangkap di Indonesia masih didominasi
oleh usaha perikanan tangkap skala kecil yaitu sekitar 85%, dan hanya sekitar 15%
dilakukan oleh usaha perikanan skala yang lebih besar, dan itupun dilakukan di laut.
Perikanan tangkap skala kecil dapat diklasifikasikan ke dalam kondisi karakter usaha dari
nelayan sebagai operator usahanya. Dengan kata lain operator usaha perikanan tangkap
skala kecil diklasifikasikan sebagai nelayan kecil. Perikanan darat tangkap di Indonesia
memerlukan pengelolaan yang terencana agar kegiatan perikanan darat tangkap skala
kecil ini dapat berkelanjutan.
Pada kegiatan penelitian di Danau Semayang yang berada di Daerah Mahakam
Tengah, Kalimantan Timur, dilakukan kegiatan wawancara menggunakan kuesioner
tertutup dan terbuka untuk mengetahui profil karakteristik sosial kependudukan, Persepsi
masyarakat setempat tentang status sumber daya danau dan kemungkinan strategi
pengelolaannya, serta untuk mengetahui situasi saat pandemic Covid-19 yang terjadi
sekarang ini pada kegiatan perikanan darat yang nelayan lakukan. Nelayan yang
diwawancarai berjumlah 100 orang. Kegiatan wawancara dibantu oleh Penyuluh Perikanan
setempat. Kegiatan wawancara dilaksanakan selama satu minggu pada Juli 2020. Gambar
37

menunjukkan bahwa responden terdiri dari 100% pria yang melakukan kegiatan

tangkap di danau. Seperti yang terjadi pada umumnya, wanita membantu pengerjaan
persiapan suami untuk melakukan penangkapan, memperbaiki alat tangkap (jaring),
melakukan pemasaran, dan pengolahan ikan menjadi produk makanan (Muthmainnah et
al., 2019). Gambar 38 menunjukkan usia pelaku kegiatan perikanan tangkap. Di dalam
analisis demografi, struktur umur penduduk dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu (a)
kelompok umur muda, dibawah 15 tahun; (b) kelompok umur produktif, usia 15 – 64 tahun;
dan (c) kelompok umur tua, usia 65 tahun ke atas (Wahyuni, 2011). Usia pelaku di lokasi
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penelitian adalah antara 25-72 tahun, dimana yang dikelompokkan pada umur tua adalah
6% dari total responden.

Jumlah Responden

Gambar 37. Jenis kelamin responden

Usia
Gambar 38. Usia responden

Gambar 39 menunjukkan tingkat pendidikan responden. 37% responden adalah lulusan
SMA, sementara yang lain adalah lulusan SMP, lulusan SD, dan sempat mengenyam
pendidikan di SD namun tidak selesai. Jumlah anggota yang ditanggung oleh responden
ditunjukkan pada Gambar 40. Dengan jumlah tanggungan 3 orang sebanyak 31,9%, dan
jumlah tanggungan 2 orang sebanyak 29,7%. Di Indonesia yang menganut pemahaman
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keluarga besar, jumlah yang ditanggung adalah anggota keluarga yang terdiri dari istri,
anak, orang tua, keponakan, atau siapapun yang ikut tinggal di rumah tersebut.

Jumlah Responden

Gambar 39. Tingkat pendidikan responden

Jumlah yang ditanggung

Gambar 40. Jumlah anggota keluarga yang ditanggung oleh responden

Responden menggantungkan hidup pada sector perikanan, dan hanya 4,1% yang
bekerja sebagai petani sebagai pekerjaan utama (Gambar 41). Dalam satu tahun, 43,4%
responden menjawab bahwa sector perikanan memberikan penghasilan 50-74% untuk
kehidupan mereka (Gambar 42). Perikanan tangkap dilakukan hampir seluruh responden
yang 94%. Perikanan budidaya dilakukkan oleh 4% dari responden, dan ada 2% yang
melakukan kegiatan perikanan tangkap dan budidaya (Gambar 43).
Laporan teknis 2020

61

Gambar 41. Sumber penghasilan utama

Gambar 42. Persentase pendapatan tahunan yang dihasilkan dari perikanan
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Gambar 43. Jenis kegiatan perikanan utama

Pada pertanyaan mengenai taksiran pendapatan perikanan rata-rata dalam
setahun, hanya 54 responden yang memberikan jawaban (Gambar 44). Responden yang
tidak memberikan jawaban ada 46 orang karena responden tidak bisa memperkirakan
pendapatannya. Kegiatan perikanan tangkap tergantung pada musim. Pada musim
kemarau, hanya ada beberapa bagian dari danau yang berair, sedangkan pada musim
hujan, ketika air mulai menggenangi, dan ikan sungai melakukan ruaya, maka nelayan
dapat melakukan kegiatan tangkap. Pendapatan yang diperoleh rata-rata dalam satu tahun
berkisar antara Rp 7.000.000,- hingga Rp 30.000.000,-

Gambar 44. Pendapatan dari kegiatan perikanan rata-rata dalam setahun

Pada pertanyaan mengenai persepsi masyarakat nelayan mengenai pengelolaan
perikanan darat di danau tersebut, dideskripsikan pada Gambar 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan
15. 84,8% responden menyatakan bahwa sumber daya danau dimanfaatkan secara
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berkelanjutan (Gambar 45), dan ini berhubungan dengan 86,9% nelayan mengetahui alat
tangkap ramah lingkungan (Gambar 46).

Gambar 45. Pemanfaatan sumber daya danau

Gambar 46. Pengetahuan mengenai alat tangkap ramah lingkungan

Alat tangkap yang ramah lingkungan berdasarkan pendapat masyarakat nelayan
adalah: hampang, rawai, bubu, jala, pengilar biawan, rengge, dan pancing. 68.6%
responden menjawab bahwa mereka mengetahui kebijakan atau peraturan lokal yang
bersifat turun menurun (Gambar 47). Namun hanya 21% yang menyatakan bahwa
peraturan lokal tersebut masih diberlakukan, sedangkan 58% responden menyatakan
bahwa peraturan tersebut hanya sebagian yang diberlakukan (Gambar 48). Perbedaan
persepsi ini karena peraturan lokal atau local wisdom merupakan kebijakan yang tidak
tertulis, sehingga sulit untuk menelusuri. Menurut Pattiselanno & Mentansan (2010),
kearifan lokal digunakan untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara
kehidupan sosial, budaya, dan kelestarian sumberdaya alam yang diterapkan dalam bentuk
hukum, pengetahuan, keahlian, nilai dan sistem sosial serta etika yang disampaikan dari
satu generasi ke generasi berikutnya. Kearifan lokal atau disebut juga pengetahuan lokal
tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat teknis, namun juga merupakan interpretasi
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dari sistem kepercayaan dan norma sosial yang diekspresikan dalam bentuk budaya,
tradisi, dan mitos yang disampaikan dari generasi ke generasi. Namun, kearifan lokal sudah
mulai memudar bahkan dikhawatirkan akan hilang sama sekali. Bila kita dalami,
tergerusnya kearifan lokal diakibatkan peraturan/tata kehidupan tersebut tidak tertulis,
bersifat abstrak, diwariskan turun temurun dan dianggap tidak ada pertimbangan ilmiah.
Selain itu karena manusia mengalami modernisasi dan globalisasi yang meninggalkan
pemikiran yang dianggap tidak ada dasar ilmiahnya.

Gambar 47. Pengetahuan adanya kebijakan atau peraturan lokal yang bersifat turun
menurun di lokasi penelitian

Gambar 48. Pengetahuan mengenai pemberlakukan kebijakan atau peraturan lokal di
lokasi penelitian

Gambar 49 menunjukkan bahwa 86,8% responden menjawab bahwa kolaborasi
antara pemerintah dan masyarakat lokal sangat dibutuhkan untuk melindungi sumber daya
di perairan danau.
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Gambar 49. Efektivitas pengelolaan perairan danau

Dari 100 responden, ada 60 orang yang telah mendapatkan pelatihan atau
penyuluhan mengenai pemanfaatan sumber daya perairan secara bijak (Gambar 50). Para
nelayan ini mendapatkan informasi tersebut dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.
Namun, walau belum mendapatkan pelatihan atau penyuluhan, seluruh responden tertarik
untuk ikut serta dalam kegiatan perlindungan bagi sumber daya di perairan danau tersebut
(Gambar 51).

Gambar 50. Jumlah responden yang mendapatkan penyuluhan dari instansi terkait

Gambar 51. Responden tertarik untk ikut serta dalam pengelolaan perairan danau
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Sejak awal 2020, COVID-19 telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia yang
berdampak parah tidak hanya pada kehidupan manusia tetapi juga pada perekonomian
negara-negara di seluruh dunia. Penularan COVID-19 dari orang ke orang berlangsung
sangat cepat, mempengaruhi kehidupan di seluruh dunia. Peningkatan pesat jumlah kasus
yang terinfeksi dari COVID-19 di hampir semua negara di dunia telah mendorong
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menyatakan pada awal Maret 2020 sebagai
pandemi global, dan meminta negara-negara tersebut untuk mengambil tindakan yang
diperlukan untuk membendung. penyebaran virus. Akibatnya, pembatasan perjalanan dan
lockdown diberlakukan oleh banyak negara. Namun dampak tindakan pencegahan
penyebaran tersebut terhadap sosial ekonomi negara-negara di seluruh dunia terutama di
bidang perikanan masih dalam penelitian.
Kuesioner ini juga mencakup pertanyaan mengenai kegiatan perikanan pada masa
pandemic. Karena menyangkut kehidupan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, 100%
responden tetap melakukan kegiatan perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya
(Gambar 52). Ada 14,1% yang menyatakan bahwa hasil tangkapan/panen dari budidaya
tidak menurun selama pandemic, sedangkan 85,9% menyatakan bahwa terjadi penurunan
hasil tangkapan atau hasil budidaya (Gambar 53). Penurunan tersebut mempengaruhi
pendapatan nelayan.

Gambar 52. Kegiatan perikanan pada saat pandemic COVID-19
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Gambar 53. Hasil tangkapan menurun atau tidak saat pandemic COVID-19

Gambar 54 dan 55 menunjukkan bahwa 96% responden memahami protocol
Kesehatan yang berlaku di masa pandemic COVID-19, dan menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari.

Gambar 54. Pemahaman mengenai Protokol Kesehatan yang berlaku di masa pandemic
COVID-19

Gambar 55. Penerapan protocol Kesehatan selama masa pandemic COVID-1
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KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Jumlah stok ikan di Danau Semayang adalah 198 kg/ha.
- Potensi Produksi Ikan (PPI) di danau semayang berdasarkan Chlorofil-a didapatkan nilai
sebesar 131,7 kg/ha/tahun
- Potensi Lestari (PL) ikan Repang, Biawan dan Haruan di Danau Semayang sebagai
berikut ikan Repang 74,25 kg/ha, ikan Biawan 113,85 kg/ha dan ikan Haruan 94,05
kg/ha.
- Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan (JTB) di Danau Semayang sebagai berikut ikan
Repang 59,43 kg/ha, ikan Biawan 91,08 kg/ha dan ikan Haruan 75,24 kg/ha.
- Produksi hasil tangkapan Saweran rataan perhari untuk bulan Juli (30,9 kg/hari),
Agustus (49,4 kg/hari), September (90,5 kg/hari) dan Oktober (82,4 kg/hari). Hal ini
menunjukkan musim penangkapan Saweran di Danau Semayang terjadi pada bulan
September saat puncaknya musim kemarau didaerah lokasi penelitian.
- Produksi hasil tangkapan Jaring rataan perhari untuk bulan Juli (8,65 kg/hari), Agustus
(12,42 kg/hari), September (13,58 kg/hari) dan Oktober (13,33 kg/hari). Hal ini
menunjukkan musim penangkapan jaring di Danau Semayang terjadi pada bulan
September saat puncaknya musim kemarau didaerah lokasi penelitian.
- Parameter lingkungan (fisika, kimia dan biologi) perairan Danau Semayang relatif masih
cukup baik terutama untuk kehidupan organisme akuatik, namun dengan semakin
bertambahnya aktivitas manusia kondisi perairan Danau Semayang terancam, aktivitas
tersebut antara lain dari perkebunan, pertanian dan limbah rumah tangga.
- Nelayan mengerti perlunya menjaga keberlanjutan perikanan di Danau Semayang dan
bersedia ikut terlibat dalam setiap kegiatan perlindungan bagi sumber daya ikan di
perairan danau. Untuk itu peran pemerintah setempat dan penyuluh perikanan sangat
dibutuhkan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan mengenai pemanfaatan
sumber daya perairan secara bijak.
- Selama pandemic Covid-19, 85,9% responden menyatakan terjadi penurunan hasil
tangkapan atau hasil budidaya yang mempengaruhi pendapatan nelayan dan
pembudidaya.
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SARAN
-

Laporan Teknis 2020 ini dibuat pertanggal 1 Desember 2020 menyatakan bahwa
laporan teknis ini bersifat sementara karena sebagian analisa lab survey ke dua
untuk kualitas air, plankton dan Benthos belum final, sehingga datanya belum
masuk di Laptek ini.

-

Karena Covid-19 Penelitian ini tidak bisa di mulai pada bulan Maret 2020.
Akhirnya jadualnya tertunda hingga bulan Juli 2020.
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Lampiran 1 : Jenis Jenis Ikan Hasil Tangkapan Nelayan dari Berbagai Alat Tangkap di
Danau Semayang tahun 2020.
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Lampiran 3 : Pengamatan Parameter Biologi Ikan di Danau Semayang 2020.
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